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1 INTRODUCCIÓ 

En compliment de l’Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1969 s’inclouen en el 

present Projecte Constructiu tots els elements complementaris necessaris per a la correcta posada 

en servei de les obres definides. 

L’objectiu del present projecte constructiu és detallar la construcció de la variant de la C-28 al seu 

pas per Vielha. El present annex inclou tots els elements complementaris necessaris per a la 

correcta posada en servei de l’obra objecte d’estudi. 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització i defenses de les obres descrites en el 

present Projecte Constructiu són les següents: 

 Disposició de la senyalització horitzontal (marques viàries)

 Implantació de senyalització vertical

 Abalisament vertical

 Col·locació de barreres de contenció de vehicles

En aquest annex no es tracta la senyalització i abalisament provisional disposat durant el període 

d’execució de les obres. En aquest annex es recullen els criteris i normatives utilitzades per la 

correcta definició de les actuacions llistades prèviament. 

Als plànols de Senyalització i Seguretat Viària (Document núm. 2 Plànols), es representen 

gràficament les diferents marques vials i senyals verticals, així com la seva disposició al llarg del 

traçat. En els mateixos plànols de Senyalització i Seguretat Viaria s’indiquen els trams en els quals es 

disposaran barreres de seguretat. 

La senyalització que cal disposar correspon a la d’una carretera convencional d’un carril per sentit 

de la circulació (1+1) amb unes característiques de traçat corresponent a una carretera en terreny 

molt accidentat, amb una velocitat de projecte de 60 km/h. 
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2 NORMATIVA APLICABLE 

La disposició de la senyalització horitzontal (marques viàries) s’ha projectat segons allò establert per 

la següent normativa: 

 “Norma 8.2-I.C. Marcas viales”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1987

(B.O.E. del 4 d’Agost i 29 de Setembre)

 Ordre Circular 325/97T, del 30 de Desembre, sobre senyalització, abalisament i defensa

d’obres pel que fa referència als seus materials constituents

La disposició de la senyalització horitzontal s’ha projectat seguint: 

 “Instrucción de Carreteras 8.1.-I.C. Señalización vertical”, aprovada pel Ministerio de Fomento

el 28 de desembre de 1999

 "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986

 “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” publicat pel

MOPTMA el Març de 1992

 “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” publicat

pel MOPTMA el Juny de 1992

La normativa aplicada en la projecció d’abalisaments és la següent: 

 “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres

La normativa a aplicar a l’àmbit de les barreres de seguretat és la següent: 

 Ordre circular 229/71CV de Febrer de 1971, mitjançant normes provisionals sobre

barreres de seguretat

 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Orden Circular 321/95 T

y P. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de

Carreteras

 Nota informativa sobre el projecte i construcció de barreres rígides de seguretat, publicada

la Maig de 1986

 Notes de servei de la Subdirecció General de Construcció i Explotació, de 30 de Gener de

1989 i 15 de Gener i 18 de Juliol de 1990

 Ordre Circular 319/91T i P, de 13 de Maig de 1991, sobre “Toleràncies de gruix en

baranes metàl·liques per baranes de seguretat contínues”

 Ordre Circular 318/91 T i P, de 10 d’Abril de 1991, sobre “Galvanitzat en calent

d’elements d’acer emprats en l’equipament viari”
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3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIÀRIES 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per 

missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

 Delimitar carrils de circulació 

 Separar sentits de circulació 

 Indicar les vores de la calçada 

 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 

 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 

 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 

 Repetir o recordar un senyal vertical 

 Permetre els moviments indicats 

 Anunciar, guiar i orientar els usuaris 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc, corresponent a la referència B-118 de Norma 

UNE 48103. 

Els Plànols corresponents a aquest Projecte inclouen les Plantes generals de Senyalització i els 

detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 

longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques 

vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars d'aquest Projecte de Construcció. 

A continuació es realitza una descripció general de les marques viàries que apareixen en el projecte 

objecte d’estudi.  

Totes elles són reflectores i els seus colors, els seus amples i les seves formes són els que s’indiquen 

a continuació. 

3.2 TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIÀRIES 

3.2.1 MARQUES LONGITUDINALS 

Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 

A. Línies longitudinals discontínues 

B. Línies longitudinals contínues 

C. Línies longitudinals contínues adossades a discontínues 
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3.2.1.1  LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES 

 Línia de separació de carrils normal (sentits). M-1.2. La seva funció és la separació de

sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. A

utilitzar en vies amb 60 km/h < VM < 100 km/h. Marca M-1.2, formada per  segments de

10 cm d’ample i 3,5 m de longitud separats 9 metres.

Figura 11.1. Esquema línia de separació de carrils normals 

Font: Norma 8.2-IC Marcas Viales 

 Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció és la separació entre el

carril principal i el d’entrada, sortida o trenat, en els que normalment està prevista una

acceleració o desceleració de vehicles. No es troba cap carril d’acceleració o desacceleració

en el present projecte.

 Línia de preavís de marca contínua o de perill. M-1.9. Anuncia la proximitat d’una

marca longitudinal contínua, i la prohibició que aquesta implica. S’utilitza la Marca M-1.9,

formada per bandes de 10 cm d’ample, 3,5 m de longitud i a 1,5 m de separació.

Figura 11.2. Esquema línia de preavís de marca contínua 

Font: Norma 8.2-IC Marcas Viales 

 Línia per marge de calçada. M-1.12. Delimita el marge de la calçada. L’amplada de la

marca vial no es comptarà en la de la calçada. Per velocitats mitjanes inferiors a 100 km/h i

vorals no superiors a 1,5 m es disposarà la marca M-1.12, constituïda per trams de 1 metre

de longitud, amplada de 15 cm i separació entre trams de 2 metres. De forma optativa, es

pot fer servir l’equivalent contínua.
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Figura 11.3. Esquema línia per marge de calçada 

Font: Norma 8.2-IC Marcas Viales 

3.2.1.2  LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES 

Es consideren els següents tipus: 

 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de

circulació. M-2.2. Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de la visibilitat

necessària. La seva amplada és de 10 cm.

 Línia per marge de la calçada. M-2.6. Delimita el marge de la calçada. L’amplada de la

marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm

d’amplada quan el voral és de menys de 1,5 m i per velocitats mitjanes inferiors a 100

km/h.

 Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de calçada

exclosa al trànsit i que té per objecte protegir una zona d’espera o proporcionar una

transició suau per sortejar un obstacle o per realitzar una maniobra de convergència de

carrils. Ha de mantenir la mateixa amplada que la línia del marge de la calçada (M-2.6). No

es disposaran aquest tipus de línies en la variant objecte d’estudi.

3.2.1.3 LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSADES A DISCONTÍNUES 

 Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de circulació.

M-3.2. Línia contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta distància de les traces

discontínues també de 10 cm d’amplada, 3,5 m de longitud, separades 9 m.
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Figura 11.4. Esquema de línies longitudinals contínues adossades a discontínues 

Font: Norma 8.2-IC Marcas Viales 

3.2.2 MARQUES TRANSVERSALS 

Poden ser contínues o discontínues. 

 Línia contínua de detenció. M-4.1. Línia contínua de 40 cm d’amplada, disposada a tot

l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit indica que cap vehicle deu franquejar-la, en

compliment de l’obligació imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial

de STOP, una senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc.

No es disposaran aquestes línies en el traçat de la variant projectada.

 Línia discontínua de cediu el pas. M-4.2. Línia blanca discontínua de 40 cm d’amplada,

trams de 0,80 m separats 0,40 m. Una línia discontínua disposada a tota l’amplada d’un o

varis carrils indica que, en circumstàncies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle

ha de franquejar-la quan hagin de cedir el pas en compliment de l’obligació imposada per

un senyal de CEDIU EL PAS, per una fletxa verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi

senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta.

3.2.3 ALTRES MARQUES 

3.2.3.1 ZEBRAT D’ILLETES DE SEPARACIÓ DE CARRILS I DE ZONES 

EXCLOSES DEL TRÀNSIT. M-7.2. 

Les zones de calçada marcades amb franges obliqües paral·leles, emmarcades per una línia contínua 

o per línies discontínues, exclou la circulació de vehicles per la zona delimitada, exceptuant el cas en

què es tracti de línies discontínues, quan pot fer-se sense cap perill si es vol girar i accedir a una via 

transversal situada al costat oposat de la calçada. 

La seva funció és incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació i indicar-

ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que la constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se 

els vehicles per evitar possibles obstacles o per realitzar una maniobra de divergència o 

convergència. 
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El zebrat es disposa segons: 

 M-7.2. A utilitzar en vies amb velocitats mitjanes inferiors a 60 km/h. Es marcarà un

zebrat constituït per línies paral·leles, en angle o no, inclinades un angle de tangent ½ (és a

dir, de 26’56º) respecte als eixos respectius, de 0,4 m d’amplada i 1 m d’espai entre les

mateixes.

3.2.3.2 FLETXES 

 Fletxes de direcció o de selecció de carrils. M-5.2. Les fletxes pintades en la calçada

dividida per marques longitudinals signifiquen que tot conductor ha de seguir el sentit o un

dels sentits indicats en el carril pel qual es troba circulant. Aquestes fletxes indiquen els

moviments permesos o obligats als conductors que circulin per aquest carril en el pròxim

nus.



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 11. Senyalització, abalisament i defensa d’obres 

11 

Figura 11. 5. Esquema de les fletxes de direcció o de selecció de carrils (M-5.2) 

 Fletxa de retorn. M-5.5. Es tracta d’una fletxa aproximadament en l’eix d’una calçada de

doble sentit de circulació i apuntant cap a la dreta. Anuncia la proximitat d’una línia

contínua que impliqui la prohibició de circular per la seva esquerra i, per tant, que tot

conductor ha de circular amb el seu vehicle pel carril a la dreta de la fletxa. Per major

seguretat, s’utilitzarà aquesta marca enlloc de les marques discontínues de preavís (descrites

abans), ja que la fletxa emfatitza millor el sentit de circulació al qual es refereix.
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Figura 11.6. Fletxa de retorn 

Font: Norma 8.2-IC Marcas Viales 

Totes les fletxes abans descrites seran de color blanc. 

3.2.3.3 INSCRIPCIONS SOBRE EL PAVIMENT 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, recordant 

l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una determinada prescripció. A 

no ser que s’exceptuï en els següents punts, la longitud de les inscripcions als trams amb velocitat 

màxima superior a 60 km/h (com és el cas d’aquest projecte) és de 4 m.  

Les classes d’inscripcions són: 

 De STOP. M-6.3 i M-6.4. Indica l’obligació del conductor de parar el seu vehicle abans

d’una pròxima línia de detenció o, si aquesta no existeix, immediatament abans de la

calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als vehicles que puguin circular per aquesta

calçada. Se situa abans de la línia de detenció, i si no existeix abans de la marca de marge de

calçada a una distància compresa entre 2,5 i 25 m recomanant-se entre 5 i 10 m. No es

disposaran senyals de Stop en la variant projectada

 De CEDIU EL PAS. M-6.5. Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas als vehicles

que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia

de CEDIU EL PAS. Se situa aquesta marca abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del lloc

on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. La

seva longitud és de 3,6 metres

 De LIMITACIÓ DE VELOCITAT. M-6.6 i M-6.7. Indica que cap vehicle pot

sobrepassar la velocitat expressada en km/h. La xifra podrà anar envoltada d’una el·lipse

amb un eix major paral·lel al del carril
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Figura 11.7. Inscripcions de limitació de velocitat 

Font: Norma 8.2-IC Marcas Viales 

3.3 PROHIBICIÓ D’ADELANTAMENT 

Per determinar les zones d’avançament s’ha utilitzat la velocitat màxima permesa (60 km/h). 

Els punts d’inici de prohibició d’avançament s’han determinat seguint les indicacions de la “Norma 

8.2-IC Señalización Horizontal”. La marca longitudinal contínua, com a conseqüència de la falta de 

visibilitat per dur a terme la maniobra d’avançament, s’iniciarà quan la distància de visibilitat 

disponible sigui inferior a 100 metres, trobant-se tant l’espectador com l’obstacle a 1,2 m d’altura 

sobre el paviment i a 1 m del marge interior del seu carril. 

Al tractar-se d’una via de nou traçat, la marca contínua finalitzarà en el punt en el qual es disposi 

d’una distància de visibilitat superior o igual a 225 m. Al mateix temps, la zona contínua es 

mantindrà quan la distància entre dues marques viàries longitudinals contínues sigui inferior a 245 
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m. En aquests casos s’uniran les dues prohibicions ja que es considera que no hi ha distància

suficient per completar l’avançament o per desistir en l’intent. 

La marca utilitzada (línia contínua) serà la M-2.2: 

Figura 11. 8. Esquema línies de prohibició d’avançament 

Font: Norma 8.2. IC – Marcas Viales 

La zona de preavís anterior a l’inici d’una marca contínua de prohibició d’avançament es disposarà 

en una longitud mínima de 135 metres, requerint una distància de visibilitat necessària al principi 

d’aquesta zona de preavís de 270 metres. En aquesta longitud es situaran les fletxes M-5.5, 

representades prèviament en el present annex. 
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4 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

4.1 INTRODUCCIÓ 

La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació y cartells d’orientació, localització i 

destinació situats al marge de la carretera per sobre del nivell de la calçada. 

L’actuació aquí especificada consisteix en col·locar, dins del tronc i dels enllaços projectats, la 

senyalització vertical necessària. Les seves mides corresponen a les normalitzades pel tipus de via. 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Malgrat això, la 

Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals ho 

aconsellin. 

En els plànols de detall s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i característiques. Es tracta 

de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un carril per sentit de 

circulació i voral de 1,25 m.  

4.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 
VERTICAL 

A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els elements de 

senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada. 

4.2.1 DIMENSIONS 

Les dimensions dels senyals son les següents: 

 Triangulars: 135 cm de costat

 Circulars: 90 cm de diàmetre

 Quadrades: 90 cm de costat

 Octogonals (senyal de STOP): 90 cm entre costats oposats

 Rectangulars: 90 × 135 cm
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Figura 11.9. Mides de les senyalitzacions verticals 

Font: Norma 8.1-IC Señalización Vertical 

4.2.2 COLORS 

Els cartells de fletxes i dels cartells d’orientació, en el cas en que ens trobem de carretera 

convencional amb vorals, tindran el fons de blanc amb caràcters, orles i fletxes de color negre.  

4.2.3 INSCRIPCIONS I TEXTOS 

Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades per lletres 

de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la “Norma 8.1-IC”. A la part posterior 

dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya. 

Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

4.2.4 REFLECTÀNCIA 

La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” encara que aquests es 

trobin en zona il·luminada. 
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4.2.5 IMPLANTACIÓ 

4.2.5.1 VISIBILITAT 

La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un conductor que 

circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el cartell, interpretar el missatge, 

decidir la maniobra i executar-la parcialment o totalment. 

4.2.5.2 POSICIÓ LONGITUDINAL 

Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la secció on es trobi el 

perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció on comença la seva 

aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut. 

Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 

 Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 km i a 500 m abans de la sortida, i un 

cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es col·locarà 150 m abans del 

“nas” 

 Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els cartells a 150 

m des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà que la distància entre cartells 

de confirmació sigui d’uns 5 km 

 Cartells fletxa: al principi d’illots (en rotondes per exemple) o canalitzacions (no divisòries) 

i, excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix a la carretera 

 Cartells de localització de poblat: se situaran al principi de la travessia 

4.2.5.3 POSICIÓ TRANSVERSAL 

Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el senyal R-305. 

Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran de forma que la seva vora més 

pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de la calçada i a 0,5 m de la vora exterior del 

voral. 

4.2.5.4 ALÇADA 

En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) la diferència 

de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà 1,5 m com a mínim. 

Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure l’alçada inclosa entre 0,9 m i 1,2 m sobre la 

rasant de la carretera. 
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4.2.5.5 ORIENTACIÓ 

En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) es giraran 

lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que uneix la vora de la 

calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del conductor a qui 

vagi destinat el missatge. 

4.3 TIPUS DE SENYALITZACIÓ 

4.3.1 SENYALITZACIÓ DE LA CLASSE DE CARRETERA 

L’inici de la carretera es senyalitzarà mitjançant un cartell amb un caixetí de numeració de la 

carretera i la seva denominació. 

A 1.000 m es col·locarà, a ambdós marges, una senyal R-301 amb limitació genèrica de velocitat a la 

carretera. 

4.3.2 SENYALITZACIÓ DE NUSOS, ENTRADES O SORTIDES 

Encreuaments: en la via principal s’instal·len senyals P-1, P-1a o P-1b a una distància de 150 m 

abans del punt d’encreuament. Si en un tram existeixen diverses interseccions molt seguides, es por 

utilitzar la senyal R-3 al principi d’aquest (enlloc de les anteriors), senyalitzant el final de la prioritat 

amb la senyal R-4. Les trajectòries secundàries tenen instal·lades senyals tipus R-1 o R-2. 

Tanmateix, en la variant objecte d’estudi no existeixen encreuaments. 

Es presenyalitzarà l’obligació de CEDIU EL PAS amb una senyal R-1 situada a uns 150 m de la 

marca vial M-4.2. És el cas de la rotonda. A les sortides es col·locarà cartells fletxes en illetes 

perimetrals però únicament indicant els punts que s’accedeixen per cada sortida. 

4.3.3 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE CORBES 

S’instal·laran senyals P-14a o P-14b abans d’una successió de corbes, si la diferencia Vm-Vc de la 

que s’abordi en primer lloc fóra superior a 15 km/h i, a conseqüència de la velocitat Vc d’aquesta 

corba i de la proximitat de la següent, la diferència Vm-Vc per a aquesta última resulti inferior a 15 

km/h. 

També s’instal·laran senyals P-14a o P-14b on resulti necessari instal·lar una senyal P-13a o P-13b 

abans d’una corba situada després d’una altra, amb una proximitat que no permeti comptar amb 

una visibilitat adequada de la senyal ni d’una distància suficient entre aquesta i la corba. 

 

http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic/imagenes/aumentadas/P14a.jpg
http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic/imagenes/aumentadas/P14b.jpg
http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic/imagenes/aumentadas/P14a.jpg
http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic/imagenes/aumentadas/P14b.jpg
http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic/imagenes/aumentadas/P13a.jpg
http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic/imagenes/aumentadas/P13b.jpg
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4.3.4 SENYALITZACIÓ DE VELOCITAT MÀXIMA 

S’haurà de senyalitzar amb una senyal R-301 de 40 km/h l’aproximació a les senyals de “STOP” o 

“CEDIU EL PAS”. 

La velocitat màxima de circulació permesa en el traçat és de 60 km/h. Totes les corbes 

desenvolupades al traçat compleixen amb les limitacions imposades per aquesta velocitat i, per tant, 

no es requerirà una senyalització especial en aquest sentit. 

4.3.5 SENYALITZACIÓ SOBRE AVANÇAMENTS 

En els trams de prohibició d’avançament s’hauran de col·locar dues senyals R-305 i al finalitzar 

aquest tram una senyal R-502. 

4.3.6 SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 

 S-200 Presenyalització de direccions de les sortides d’una rotonda. Es col·locaran 

cartells - croquis de preavís de les respectives sortides indicant els diferents destins a que 

condueixen les sortides d’aquestes 

 S-230 Presenyalització de direccions cap a una carretera convencional. Es 

col·locaran cartells - croquis de preavís de les respectives sortides indicant els diferents 

destins a que condueixen les sortides d’aquestes 

 S-300 i S-310 Direcció indicant sortida immediata. Indiquen, en carretera convencional, 

el lloc on s’inicia el ramal de sortida i el destí d’aquest. Poden indicar la distància al destí 

 S-572 Fita quilomètrica en autovia, via ràpida o carretera convencional. Indica el 

punt quilomètric d’una via que no és autopista. La seva lletra i número apareixen en la part 

superior del senyal 

 S-574 Fita miriamètrica en carretera convencional. Indica el punt quilomètric quan es 

múltiple de deu 

 S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per carretera convencional. Indica, 

en una carretera convencional, els noms i distàncies en quilòmetres a les poblacions 

expressades 

 S-800 Distància al començament de perill o prescripció. Indica la distància des del lloc 

on està situada la senyal fins on comença el perill o a regir la prescripció d’aquesta 
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5 ABALISAMENT VERTICAL 

L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la carretera que té 

per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i comoditat en la 

conducció. Per al dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris 

d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. 

S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 

 Abalisament visual, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció dels 

conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 

 Captafars en barreres de seguretat 

 Pintat de vorades 

 Abalisament numèric, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què es 

troba dins de la carretera, està constituït per: 

 Fites quilomètriques 

5.1 CAPTAFARS EN BARRERA DE SEGURETAT 

S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda metàl·lica de la 

barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la Direcció General de 

Carreteres del MOPTMA. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest, cada 

cinc suports, disposant un també a l'últim suport del tram. 

El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera que quedi 

a 55 cm d’alçada o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a 45 cm 

d’alçada. 

Els reflectors es distribuiran cada 8,00 m en situacions normals i cada 4,00 m en trams de protecció 

especial (pas per estructures, protecció piles, corbes de radis inferiors a 250 m i rotondes). 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars i el Document 2. Plànols. 

En el projecte objecte d’estudi no caldrà disposar pintat de vorades, degut a que la variant discorre 

en terreny interurbà, i tampoc es disposaran fites quilomètriques. 
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6 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 

6.1 INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle fora 

de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants com per a la resta dels 

usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les proximitats. 

S’ha previst la col·locació de barreres de seguretat en alguns trams. S’han disposat barreres de 

seguretat, de doble ona, en les bermes on es consideri necessari. 

6.2 BARRERES DE SEGURETAT 

La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges o inconvenients 

recollits a l’ordre circular 321/95 T i P, “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos”, del MOPTA, amb les modificacions de l’ordre circular 6/2001. Es tindrà en compte, 

especialment: 

- El funcionament i comportament de cada sistema amb els diferents usuaris de la via 

- El cost d’implantació i conservació 

- Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas per l’ancoratge 

- L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema 

- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 

En funció de les anteriors consideracions la col·locació en el present projecte de: 

 Barreres de seguretat flexibles i amb banda d’acer galvanitzat en calent i secció de doble 

ona tipus BMSNA4/120b (Barrera metàl·lica simple). Els suports els conformen perfils 

tubulars de 120 mm cada 4 m. 

Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai. La disposició més 

recomanable és l’encastament en el talús del desmunt. Els detalls de les barreres adoptades en el 

present projecte es poden apreciar en els plànols referents als Detalls de Senyalització del 

Document 2. 

En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia exterior del voral. 
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Figura 11.10. Secció de barrera metàl·lica simple 

 

Figura 11.11. Esquema longitudinal de les barreres 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

1.1. OBJECTE 

El present annex té per objecte la definició i valoració aproximada de les obres necessàries per a la 

realització de les reposicions i/o trasllat dels serveis que resultarien afectats per la construcció de la 

Variant de la C-28 al seu pas per Vielha. 

1.2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

En aquest capítol es descriu l’estudi sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, que les 

obres del present projecte obligarien a modificar o bé a restituir en executar l’obra projectada. 

Per la realització d’aquests treballs s’ha comptat amb els plànols a escala 1:1.000 i escala 1:5.000. 

La investigació realitzada per a obtenir la informació necessària per a la redacció d’aquest annex s’ha 

basat també en visites de camp. S’ha intentat contactar les diferents companyies implicades dins 

l’àmbit d’actuació (Telefònica (telecomunicacions), Fecsa-Endesa (electricitat) i Repsol (gas)) però 

no s’ha rebut resposta. Tanmateix, degut a que la variant transcorre principalment en terreny 

interurbà i l’orografia es presenta força complicada, és probable que la pràctica totalitat dels serveis 

siguin apreciables visualment. 

Amb les dades obtingudes, s’ha confeccionat l’Annex que s’adjunta amb la indicació del servei 

afectat, la seva situació aproximada respecte al tronc principal i la valoració aproximada del cost de 

restitució. 

1.3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS AFECTATS 

Sobre la rotonda projectada sobre l’actual C-28 i el tram reposat d’aquesta mateixa via, es detecta 

l’existència d’una línia aèria de telecomunicacions, suportada per suports de fusta amb riostra. 

Caldrà reposar 135 metres de cable coaxial, juntament amb dos suports, tot desviant lleument la 

trajectòria actual de la línia cap al sud en el tram afectat. 

Seguint la traça en el sentit creixent dels PK's, un cop travessat el riu La Garona, des del PK 0+140 

fins al PK 0+700, tot just creuat el viaducte, la traça afecta una línia aèria de mitja tensió (25 KV), 

juntament amb les torres metàl·liques i els suports de fusta que la suporten (5 en total segons la 

topografia disponible). Caldrà desviar la trajectòria de línia cap al nord de la traça i de la trajectòria 

actual. Aquesta reposició constarà d’un total de 825 metres de línia de dos circuits de MT i 4 torres 

metàl·liques. 

El següent conflicte a tenir en compte es dóna al PK 0+765, on una línia d’1 circuit de MT encreua 

la traça de la variant. La reposició d’aquesta afectació suposarà 90 m de línia de MT i una torre 

metàl·lica, la qual s’aprofitarà en la reposició anterior.  
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La traça afecta una torre d’alta tensió al PK 0+925. La reposició d’aquesta afectació contempla 

desplaçar la trajectòria de la línia d’AT cap al nord en aquest tram, el qual suposa 2 torres d’alta 

tensió metàl·liques i un total de 315 metres de línia d’AT de 2 circuits.  

El següent punt a estudiar és el PK 1+275, on la carretera interseca amb una altra línia aèria de 

mitja tensió, què la creua gairebé perpendicularment, afectant un suport de fusta. Caldrà desplaçar 

un suport, el qual serà metàl·lic, i reposar 40 metres de la línia. 

El darrer conflicte es presenta entre el PK 1+625 i el PK 1+710, on la traça afecta una línia de MT i 

dues torres. Per la seva reposició, es consideren dues torres metàl·liques i 110 m de línia d’1 circuit. 

Resumint, la reposició de serveis contempla els elements enumerats a continuació: 

 Telecomunicacions: 135 m de línia i 2 suports de fusta 

 Línia elèctrica de mitja tensió (MT): 1.155 m de línia de MT (825 m de línia de 2 circuits i 

330 de línia d’1 circuit) i 8 torres metàl·liques de MT 

 Línia elèctrica d’alta tensió (AT): 315 m de línia d’AT de 2 circuits i 2 torres metàl·liques 

d’AT 

L’Apartat 3 del present annex mostra un reportatge fotogràfic dels serveis afectats. Els detalls de les 

reposicions dels mateixos es poden consultar al Document 2. Plànols del present projecte. 

Segons l’acord vigent entre l’administració i les empreses de serveis, l’administració es farà càrrec de 

l’obra civil, mentre que les companyies de serveis es faran càrrec de tots els treballs mecànics i de 

cables. 

2. PRESSUPOST ESTIMATIU 

 Els costos unitaris aproximats de les diferents obres de reposició necessàries (sense IVA) 

s’indiquen a continuació: 

Taula 12.1. Costos unitaris aplicats per la determinació del pressupost de serveis afectats 

Servei afectat Cost unitari (€/m) 

Línia elèctrica d’alta tensió (AT) 350,00 

Línia elèctrica de mitja tensió (MT) 250,76 

Línia telefònica 60,78 

Els costos derivats de les obres mecàniques vénen prefixats pels corresponents pressupostos de la 

companyia afectada. Per altra banda, els costos de reposició corresponents a obres mecàniques 

vénen fixats per les existents taules de preus de GISA. A continuació, s'exposa una taula resum dels 

serveis afectats per a cada un dels trams que composen la traça del present estudi, indicant el 

pressupost estimatiu que suposa cada actuació. 
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Taula 12.2. Pressupost aproximat dels serveis afectats 

Servei Longitud afectada (m) Cost unitari (€/m) Pressupost (€) 

Línia elèctrica d’alta tensió (AT) 315 350,00 110.250,00 

Línia elèctrica de mitja tensió (MT) 1.155 250,76 289.627,80 

Línia telefònica 135 60,78 8.205,3 

TOTAL 408.083,10 
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3. FOTOGRAFIES 

Figura 12.1. Línies d’alta i mitja tensió a la marge nord-est del reu La Garona 

 

Figura 12.2. Línies d’alta i mitja tensió a la marge nord-est del reu La Garona 

 

 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 12. Serveis afectats 

7 

Figura 12. 3. Línies elèctriques d’alta i mitja tensió a la zona d’estudi 

 

Figura 12. 4. Línies elèctriques d’alta i mitja tensió a vessant nord-est i línia telefònica a la vessant 

sud-oest de La Garona 
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Figura 12.5. Línia telefònica afectant la traça a la vessant sud-oest de La Garona 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte estudiar, definir i valorar les expropiacions, ocupacions temporals i 

servituds de pas que són necessàries per a la construcció de les obres incloses en el Projecte 

Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha. 

2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns i drets 

afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. 

Aquest treball comprèn un sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels 

terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat de la carretera, 

passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 

Per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans necessaris per fer un anàlisi 

exhaustiu dels terrenys que s’han d’expropiar. Un estudi complert presentaria un quadre amb tota la 

informació necessària corresponent al nom dels titulars de les finques, les qualificacions de les 

mateixes, la denominació de les parcel·les, la utilització que se’n fa (tipus de conreu en qüestió o si 

es tracta d’una finca improductiva, cas en què la compensació econòmica seria bastant inferior), i 

l’afectació de que és objecte (si es tracta d’una ocupació temporal per al desenvolupament de les 

obres o bé si es tracta d’una expropiació definitiva). 

En aquest cas, davant la complexitat i dificultat de conèixer el nom dels propietaris i altres dades 

d’interès, s’ha fet una valoració econòmica global del que suposen les afectacions del nou traçat de 

la carretera, definint un preu orientatiu que representi una aproximació completament vàlida a nivell 

d’aquest projecte. 

3. CRITERIS ADOPTATS: LÍMIT D’EXPROPIACIÓ  

Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei 7/1993 de carreteres, es defineix com a zona de domini públic 

i, per tant, com a zona a expropiar, juntament amb l’àrea ocupada per la pròpia secció transversal de 

la via, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària en autopistes i vies 

preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada aquesta distància des 

de l’aresta exterior de l’explanació. En els casos en què s’hagin projectat cunetes de guarda en 

desmunt o de peu de talús en terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. En 

els casos de ponts, viaductes o obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació la línia de 

projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 

D’acord amb el justament exposat i tenint en compte les caracterñistiques de la via que desenvolupa 

el present projecte (carretera convencional sense cunetes de guarda), la zona de domini públic 

s’estableix a una distància de 3 metres des de l’aresta de l’explanació. En cas que la zona a expropiar 
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afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre que no disminueixi la seguretat de la via, 

s’expropiarà únicament fins al tancament d’aquesta. 

La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així definides. 

4. CARACTERÍSTIQUES DELS TERRENYS AFECTATS 

En l’execució del present projecte constructiu s’afecta únicament al terme municipal de Vielha e 

Mijaran. Les dades dels tipus del municipi s’han extret de la normativa urbanística vigent, explicada 

en detall a l’Annex 02. Planejament urbanístic. 

Els tipus de terreny als quals afecta el traçat de la carretera són: sòl rústic, forestal, agrícola, urbà i 

urbanitzable. S’ha intentat que la carretera transcorri el més a prop possible del límit de les 

propietats, amb l’objectiu que l’afectació a cadascun dels propietaris sigui mínima. 

A continuació es detalla el tipus de terreny que es troba viatjant per la carretera projectada: 

 Rotnda inicial sobre C-28: Sòl no urbanitzable rústic 

 PK 0+000 a 0+050 (inici viaducte): Sòl no urbanitzable rústic 

 PK 0+050 (inici viaducte) a 0+140 (final viaducte): Sòl no urbanitzable de protecció 

 PK 0+140 (final viaducte) a 2+114: Sòl no urbanitzable de protecció preventiva 

 PK 2+114 a 2+214: Sòl urbanitzable de desenvolupament d’activitat econòmica 

 Sender GR-211 (reposat): Sòl no urbanitzable de protecció preventiva 

 Reposició de la C-28 (en el tram previ a la rotonda inicial en direcció a Escunhau): Sòl no 

urbanitzable rústic 

S’observa que, degut a que la variant es troba en terreny molt accidentat amb una gran riquesa 

forestal i paisatgística, travessa principalment sòls no urbanitzables rústics o de protecció 

preventiva.  

5. SUPERFÍCIE A EXPROPIAR 

La superfície total a expropiar és de 35.424 m2, inclosos els 3 metres a banda i banda de l’aresta 

d’explanació (extrem del moviment de terres realitzat) i l’espai necessari per reposar els camins 

adjacents a la traça de la carretera. Aquest valor contempla els terrenys ocupats per la carretera, els 

seus accessos i les reposicions efectuades, excloent aquells que actualment són ocupats pel sistema 

viari existent i que per tant, es consideren ja expropiats.  
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6. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Per valorar els terrenys a expropiar, cal identificar de quin tipus de sòl es tracta. El preu mitjà de 

referència per expropiacions s'ha estimat en els valors que es llisten a continuació. El terreny de 

protecció preventiva, segons les recomanacions publicades pel Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, un cop acceptada la importància i necessitat de 

l’obra a desenvolupar, s’estima en un cost anàleg al cost del sòl forestal. Cal tenir en compte, 

tanmateix, la necessitat de dur a terme les mesures correctores i de prevenció d’impacte ambiental 

pertinents per tal de minimitzar els efectes negatius sobre una àrea de tant valor ambiental. 

 Sòl rústic: 1,80€/m2 

 Sòls agrícoles i forestals: 3€/m2 

 Sòls urbans o urbanitzables: 20€/m2 

Aquests preus inclouen tant el cost del terreny a expropiar com les indemnitzacions per la retirada 

de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 

7. PRESSUPOST ESTIMATIU 

A partir de la superfície a expropiar estimada per a cada tipus de terreny i dels preus del sòl fixats, es 

pot obtenir el cost de les expropiacions per a la construcció de la nova carretera. 

Cal destacar que la valoració dels terrenys que a continuació s’exposa no té caràcter vinculant. 

Així, els imports totals referents a les expropiacions de terrenys són els que es detallen a la taula 

següent: 

Taula 13.1. Expropiacions de l'obra 

 
Àrea expropiada (m2) Cost unitari(€/m2) Cost total (€) 

Sòl rústic 7.132 1,80 12.836,60 

Sòl de protecció 60.712 3,00 182.136,00 

Sòl urbanitzable 1.632 20,00 32.640,00 

Total 69.476 
 

227.612,60 

Veiem doncs que l’import total per les expropiacions ascendeix a la quantitat de 227.612,60 €. 

8. OCUPACIONS TEMPORALS 

En aquest darrer apartat es descriuen les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de 

l’obra. 
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La necessitat d’aquest espai ve donada per dos motius: 

 La necessitat d’emmagatzematge de material granular, ferralla, bigues, etc. Tots els 

necessaris per a l’execució de la nova infrastructura 

 La necessitat d’un espai en el qual el personal d’obra pugui realitzar les diferents activitats 

com ara l’alimentació, descans, neteja, taquilles, etc. 

Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les expropiacions 

quantificades anteriorment objecte d’aquest annex. En aquest sentit, els terrenys s’ocupen de 

manera temporal per posteriorment ésser revertits al propietari particular. 

Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual és 

inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present projecte un cost 

unitari d’ocupació temporal aproximadament un 10% del cost d’expropiació del terreny. Com les 

ocupacions temporals es produiran en zones de sòl rústic (veure plànol corresponent a l’Annex de 

Seguretat i Salut), es considera un cost unitari de 0,18 €/m2. 

Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació temporal (veure 

plànol d’ocupacions temporals a l’Annex 18 - Estudi de Seguretat i Salut), les quals consisteixen en: 

 11.871 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge 

 1.554 m2 en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions 

Cal esmentar que l’àrea destinada a l’apilament i emmagatzematge és un terreny ja destinat 

actualment a l’apilament de materials. Tanmateix, es considerarà el seu cost de lloguer. 

Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents: 

               
 

  
            

El cost en concepte d’ocupació temporal haurà d’incloure’s al pressupost per al coneixement de 

l'administració. 

9. RESUM DE LES VALORACIONS 

A continuació es presenta una taula on es resumeixen les diferents valoracions realitzades: 

Taula 13.2. Resum de les valoracions 

Concepte Expropiacions Ocupacions temporals 

Superfície (m2) 69.476,005 13.425 

Cost (€) 227.612,60 2.416,50 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objecte del present annex consisteix en caracteritzar cadascuna de les estructures projectades al 

llarg de la traça de la carretera de projecte. 

El traçat de la variant de la C-28 encreua el riu la Garona entre el PK 0+050 i el PK 0+140, fet que 

determina la necessitat de disposar un viaducte de 90 m de longitud. En aquest annex es definirà la 

tipologia de viaducte a disposar. 

Finalment, val la pena esmentat que, tot i que a vegades es considera la implantació de murs 

escullera en desmunts d’alçades elevades per reduir l’impacte ambiental i el volum de terres, en el 

cas objecte d’estudi no serà necessari ni convenient, ja que, en tractar-se d’una zona muntanyosa, es 

pot assegurar que, a partir de determinades potències no excessivament grans, s’hi trobarà roca 

sana, la qual permet constituir desmunts naturals força verticals, els quals no requereixen la 

implantació de cap estructura addicional. 
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2. VIADUCTE 

Per al viaducte sobre La Garona s’ha escollit un viaducte en arc, el qual permet salvar la llera del riu 

i la línia d’inundació per un període de retorn T=500 anys, requeriments de la conca d’estudi, sense 

disposar pilars en la llera del riu. S’evita d’aquesta manera treballar sobre la llera. 

La longitud total del viaducte és 90 m i és possible l’ús de la prefabricació per a la seva execució. Es 

tracta d’un viaducte format per un doble arc de formigó armat amb pilastres alleugerides. El tauler 

es definirà amb cantell variable transversalment. Es recomana llastrar la llosa superior per tal 

d’equilibrar les cargues de pes propi i evitar el l’excentricitat en l’aplicació de la càrrega sobre l’arc 

provocada pel descentrar de respecte de l’eix en la zona de clotoide. 

Els fonaments hauran de minimitzar els desplaçaments i transmetre les càrregues horitzontals. 

Aquests podran ser superficials allí on hi hagi afloraments de roca (pissarres i lutites principalment 

caldrà que siguin profunds allí on no hi hagi afloraments de roca. Aquests darrers requeriran d’un 

estudi més exhaustiu per determinar la profunditat a la qual es troba la roca i la longitud dels 

fonaments. 

Els murs-estrep, amb els corresponents dispositius de contenció de talussos, es podran realitzar 

amb formigó in situ, aconseguint així el menor impacte visual possible. 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

1.1. OBJECTE 

El present annex recull les actuacions a realitzar sobre carreteres, camins, carrers, etc. què 

interfereixen amb la nova variant. 

Per la realització d’aquests treballs s’ha comptat amb els plànols a escala 1:1.000 i escala 1:5.000. La 

investigació realitzada per a obtenir la informació necessària per a la redacció d’aquest annex s’ha 

basat també en visites de camp. 

1.2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

La nova variant transcorre en general per un entorn interurbà força verge y rural, i per tant, els 

camins que interfereixen en la nova variant son molt limitats; de fet, la nova traça només afecta un 

sender de Gran Recorregut (GR-211), el sender circular de la Val d’Aran, el qual descriu un 

recorregut amb inici i final a la població de Vielha. 

Cal assenyalar que les dades del cadastre no assenyalen cap xarxa de camins definida. Tanmateix, 

degut a la importància paisatgística i a la força del turisme rural i de senderisme a la zona, es 

considera important la reposició d’aquest sender de Gran Recorregut GR-211, el qual, juntament 

amb les seves variants, permet descobrir els paisatges, els pobles carregats de tradició i la cultura 

pròpia de la Val d’Aran. 

Figura 15. 1. Localització del sender de gran recorregut GR-211 

 

Aquesta reposició inclou el traçat d’una variant del sender GR-211 en una longitud de 508, 94 

metres. El sender  GR-211reposat té l’origen prop del PK 0+755 de la variant. La secció transversal 

utilitzada comprèn 1,5 metres d’amplada, 0,5 m de cuneta de desmunt i 0,5 m de berma de terraplè., 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 15. Reposició de camins 

4 

on s’escaigui, a ambdós costats; no disposa de vorals, i els talussos de desmunt i de terraplè son 

1H:2V i 3H:2V respectivament. 

Les dades corresponents als moviments de terres associats a la reposició del sender GR-211 i als 

ferms i paviments utilitzats s’inclouen a l’Annex 07. Moviment de Terres i Annex 09. Ferms i 

Paviments del present projecte respectivament. Així mateix, els llistats de traçat en planta i en alçat 

de la variant del sender es recullen a l’Annex 06. Traçat. 

La execució de la nova variant exigeix la reposició d’un tram de 248 m de l’actual C-28, entre el PK 

25+826 i el PK 25+578 de la mateixa. La implantació de la nova rotonda que marca l’inici de la 

variant seleccionada, d’acord amb la normativa vigent, la qual estableix uns radis mínims d’entrada a 

la intersecció circular, requereix de la modificació del traçat de l’actual C-28 en el tram més pròxim 

a l’esmentada rotonda en direcció Escunhau. La secció transversal i l’esplanada i ferms a disposar es 

correspondran amb els del Corredor Nord de nova construcció, i els talussos de desmunt i terraplè 

tindran pendents de 1H:1V i 3H:2V respectivament. El tractament de la carretera actual en el tram 

afectat es descriu amb detall a l’Annex 9. Ferms i Paviments del present projecte. 

Les dades corresponents als moviments de terres associats a la reposició de la C-28 i als ferms i 

paviments utilitzats s’inclouen a l’Annex 07. Moviment de Terres i Annex 09. Ferms i Paviments 

del present projecte respectivament. Així mateix, els llistats de traçat en planta i en alçat de la 

variant del sender es recullen a l’Annex 06. Traçat. 

2. VALORACIÓ 

La valoració de les actuacions sobre la reposició de camins s’inclouen en el Document 4. Pressupost 

del present projecte. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de les obres a 

executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes 

possibles al llarg de les diferents fases d’execució del present projecte constructiu de la variant de la 

C-28 al seu pas per Vielha, preveient-se unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de 

necessitat. 

En tractar-se d’una variant complementària i que, per tant, no suposa l’abolició de la present ruta de 

la C-28, l’afectació del tràfic no serà tant important; tanmateix, en alguns punts, els punts 

d’intersecció entre la carretera actual i la projectada, les conseqüències seran més importants. Per la 

realització de les obres, en els enllaços caldrà realitzar desviaments provisionals senyalitzats de 

manera adequada. 

La normativa utilitzada per la redacció del present annex s’enumera a continuació: 

- “Norma 8.3-IC Señalización de obra”, aprovada el 31 d’agost de 1987 

-  “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, publicat pel Ministerio de Fomento al 

1997 

- “Señalización móvil de obras”, publicat pel Ministerio de Fomento l’any 1997 

- Ordre Circular “O.C. 301/89 Sobre la señalización de obras” 

- Ordre Circular “O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en 

servicio de las obras. Remates de obras” 

- “Artículo 27. Proyectos de Construcción”, del “Reglamento General de Carreteras” 

- “Cláusula 23. Señalización de la obra”, del PCAG  
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2 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA D’OBRES 
PROVISIONALS 

Quan l’execució de les obres derivi en la modificació de plataformes de vies existents o de les seves 

proximitats i puguin representar un perill per la circulació, interferint en el desenvolupament normal 

de les obres, caldrà senyalitzar-ho correctament mitjançant senyalització, abalisament i defensa 

d’obres de caràcter provisional, d’acord amb l’establert per la “Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

Señalización de Obras” sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado” aprovada per O.M. del 31 d’agost de 1987. També seran d’aplicació 

les instruccions i recomanacions de les monografies del Ministeri de Foment de 1997 sobre 

“Señalización Móvil de Obras” i “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 

Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 

 Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no habitual que 

representen les obres 

 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres 

L’objectiu principal perseguit pel conjunt d’aquests objectius específics és assolir el màxim nivell de 

seguretat possible, tant pels usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitat el deteriorament del 

nivell de servei de la via afectada. 

Quan es precisi limitar la circulació a un únic carril, proporcionant un camí alternatiu, es disposaran 

equips de personal amb la finalitat de coordinar aquestes actuacions i garantir així la seguretat i la 

fluïdesa de la circulació en ambdós sentits. 

Per les nits i sempre seguint les indicacions de la direcció d’obra, es col·locarà sempre que es precisi 

il·luminació, senyalització i abalisament lluminós. Cal ressaltar que la senyalització i abalisament a 

implantar a la zona d’obres durant les nits o els dies festius serà definida pel Contractista i acceptada 

per la Direcció d’Obra. 

A títol de catàleg, no limitatiu, es pot indicar que els elements seran: 

 Senyals de perill 

 Senyals de reglamentació i prioritat 

 Senyals d’indicació 

 Senyals manuals 

 Elements d’abalisament reflectors 

 Elements lluminosos 

 Elements de defensa 
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En el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, la 

senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant tot el període d’execució de les 

obres. 

L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a cadascuna 

d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 

2.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra de la senyalització 

horitzontal preexistent, que es substituirà per una altra nova de color groc que delimiti els nous 

carrils de circulació provisionals a les diferents fases. 

2.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 8.3-I.C., seran 

les següents: 

 Senyalització d’avís d’obres  (TP-18) 

 Limitació de velocitat (TR-301) 

 Avançament prohibit (TR-305) 

 Fi de prohibicions (TR-500) 

A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la calçada, la 

senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que serveixin per guiar vehicles 

que travessen algun punt dins la zona d’obra.  

2.3 BARRERES DE SEGURETAT 

Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase d’obres, d’acord 

amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles, es col·locaran 

barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 
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3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

En aquest apartat s’assenyalen el conjunt de tasques que s’hauran de dur a terme en cadascuna de 

les fases previstes en l’organització i desenvolupament de les obres. 

3.1 TREBALLS PREVIS I INSTAL.LACIONS 

Durant les primeres setmanes es procedirà a efectuar el replanteig general de l’obra, la comprovació 

de l’existència dels serveis afectat recollits en el present projecte, la coordinació amb: les diferents 

companyies de serveis, tècnics de les diferents administracions, etc. 

Al mateix temps, es procedirà a disposar de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos 

per al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. Es col·locaran les instal·lacions per al 

personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc de maquinària i 

demés instal·lacions previstes de Seguretat i Salut. També es traslladaran a l’obra les màquines i 

mitjans necessaris. 

3.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

De l’anàlisi de les unitats de projecte es dedueix que l’execució de l’obra no requereix de ninguna 

tecnologia especial, la realització de la qual depengui d’equips o màquines de caràcter restringit.  

Totes les tecnologies relacionades amb els processos d’execució, què requereixen especialistes en 

determinats treballs (moviments de terres, estructures, ferms, etc.) han estat utilitzades prèviament 

en altre obres executades amb característiques similars. 

La resta de màquines i tècniques utilitzades son convencionals. La seva producció depèn únicament 

dels mitjans, tant materials com humans, que se’ls assignin. La producció només pot tenir 

restriccions per les circumstàncies temporals que puguin sofrir determinades fases o ritmes. 

3.2.1 EXECUCIÓ DEL TRONC 

L’execució del tronc comprèn del PK 0+000 al PK 2+213,98  

3.2.1.1 PRIMERA FASE 

La primera fase de l’execució del tronc, s’inicia amb l'esbrossada del terreny. A continuació es duen 

a terme els moviments de terres.  

Com que totes les terres s'aprofiten de l'excavació dels desmunts i, per tant, les operacions de 

terraplenat aniran condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra, en primer lloc 

s'excavaran els desmunts per després portar els sòls a la planta d'àrids pertinent i obtenir la 

granulometria adequada per als terraplens. 
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Paral·lelament al moviment de terres també s'executaran les obres de fàbrica i de drenatge. 

3.2.1.2   SEGONA FASE 

Un cop constituïda la plataforma i les obres de fàbrica, es procedirà a la revegetació dels talussos 

que convinguin, és a dir, els que tenen un pendent de 3H:2V, els quals es limiten únicament als 

terraplens. D'altra banda, es procedirà a la col·locació de les capes de ferm, la construcció de vorals 

i la instal·lació de les barreres de seguretat pertinents. Finalment, es pintaran les marques vials 

corresponents a la senyalització horitzontal.  

Aquestes actuacions no afectaran la circulació pel traçat actual de la C-28 al seu pas per Vielha, però 

sí al sender de Gran Recorregut GR-211. Es permetrà, en la mesura del possible, als excursionistes 

accedir al sender fins que s’hagi finalitzat el moviment de terres. Un cop finalitzada la construcció 

de la plataforma i les obres de fàbrica, el sender quedarà totalment restablert. 

3.2.2 ENLLAÇ DE L’EST 

L’enllaç situat més a l’est es durà a terme en dues etapes. En primer lloc es realitzarà el tram 

necessari de la rotonda per enllaçar la actual C-28 direcció Vielha amb la nova variant i la travessia. 

Aquest tram serà habilitat durant l’execució de la resta de la rotonda. 

Un cop finalitzada la rotonda, aquesta entrarà en servei eliminant el desviament provisional. Cal 

remarcar que no es permetrà l’accés a la nova variant fins la finalització de l’obra. 

3.2.3 ENLLAÇ DE L’OEST 

L’enllaç de l’oest es durà a terme al mateix temps que l’enllaç de l’est. Degut a que la intersecció 

giratòria entre la nova variant i l’actual C-28 a l’oest és una rotonda d’actuació prevista pel Ministeri, 

la seva execució no es contempla en el present Projecte Constructiu. 

Cal remarcar que no es permetrà l’accés a la nova variant fins la finalització de l’obra. 

3.3 TREBALLS POSTERIORS 

Per últim, es procedeix a retirar tots els equips de l'obra. 
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4 DURACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Es pot consultar la planificació i durada de les activitats a l’Annex 17. Pla d'Obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per fer l’estudi del Pla d’Obra, el qual ha de respondre l’execució del present projecte, es parteix de 

dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el nombre de dies 

treballats en cadascuna de les activitats. 

A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de cadascuna de 

les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris segons el seu rendiment 

mitjà. 

Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que es troben 

dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels temps o del nombre de 

treballadors necessaris, motiu pel qual s’establirà, mitjançant un càlcul aproximat, tant la durada de 

les mateixes com el nombre d’obrers segons les característiques de cadascun. 

2. UNITATS BÀSIQUES 

Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació s’indiquen, amb 

l’expressió del seu nombre d’unitats: 

 Demolicions i treballs previs 

 m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, etc.) 

 Tones de mescla bituminosa en capa de base 

 Tones de mescla bituminosa en capa de rodadura 

 m2 d’obra de fàbrica 

 ml de drenatge transversal 

 ml de drenatge longitudinal 

 ml de barrera de seguretat 

 ml de marca vial 

 m2 d’hidrosembra 
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3. DIES ÚTILS DE TREBALL 

De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, denominada “Datos 

climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjans anuals del nombre de dies útils de 

treball, que són: 

Formigons    0,936 

Explanacions    0,887 

Àrids    0,941 

Regs i tractaments   0,660 

Mescles bituminoses   0,811 

Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diverses activitats 

els següents dies treballats per mes: 

Formigons    21 x 0,936 = 20 dies 

Explanacions    21 x 0,887 = 19 dies 

Àrids     21 x 0,941 = 20 dies 

Regs i tractaments   21 x 0,660 = 14 dies 

Mescles bituminoses   21 x 0,811 = 17 dies 

A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per analogia amb les 

esmentades activitats. 
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4. TEMPS PER ACTIVITAT 

4.1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es determinarà quin és el temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats 

contemplades per a l’execució del present projecte. 

Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a construir. Amb aquest 

últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada part de les 

obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors presentats anteriorment per 

compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 

4.2. DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 

En primer lloc, cal considerar un dia de duració per a la signatura de l'Acta de Replanteig. A partir 

d'aquest moment es poden iniciar les obres referents a la construcció de la nova carretera. 

Les obres s'iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les instal·lacions i 

casetes d'obra (oficines, vestuaris, lavabos,etc) i amb el condicionament dels terrenys destinats a 

l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de maquinària. Aquestes tasques tindran una duració de 5 

dies. 

A continuació, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinària instal·lats a la 

zona és la d'esbrossada. Cal esbrossar un total de 52.846,841 m2 i cada equip té un rendiment de 

695 m2/h; tot això suposa una durada total de 10 dies laborables. 

Es fresarà un espessor igual a 3 cm de les capes de ferm actual, eseent la superfície total a fresar de 

3.400 m2. Considerant un rendiment per fresat de 1.500 m2/h per equip, s’obté un termini de 

realització d’1 dia. La demolició dels trams amb paviment bituminós de l’actual carretera s’estima 

que serà possible realitzar-los en un termini conjunt de 10 dies fent servir dos equips, tenint en 

compte que la superfície total afectada del paviment de la carretera actual correspon a l’espai ocupat 

per la intersecció giratòria que marca l’inici del Corredor Nord i el tram de l’actual C-28 a reposar 

(3.100 m2), i considerant un rendiment de 21 m2/h. A aquesta període se li ha de sumar 1 dia, 

corresponent al que es triga en començar a demolir el paviment després d’haver-lo fresat. Els 

col.lectors de formigó es demoleixen a mida que es va demolint el paviment i s’enretira la 

senyalització vertical i les barreres de seguretat. 

D'altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament a la realització dels treballs 

previs. Ara bé, considerant la significativa importància dels serveis afectats i la magnitud de les 

afectactació, s'ha considerat que la seva desviació suposarà un treball de 20 dies útils de durada. 
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A continuació es resumeixen les durades de les unitats d'obra esmentades:  

Taula 17. 1. Duració de les principals unitats d’obra 

Unitat d’obra Duració 

Signatura de l'acta de replanteig 1 dia 

Instal·lacions d'obra i preparació de terreny 5 dies 

Esbrossada 10 dies 

Fresat i demolició de paviment bituminós, col.lectors i cunetes 12 dies 

Desviació dels serveis afectats 20 dies 

4.3. MOVIMENT DE TERRES 

Un cop la traça de la nova carretera es troba lliure d'arbres i arbustos, ja es pot procedir a les 

operacions relacionades amb el moviment de terres. 

En primer lloc cal retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de les zones de 

futur terraplè. S'han de retirar un total de 9.579,2 m3 de terra vegetal, considerant tant el propi 

Corrredor Nord com la rotonda inicial sobre la C-28, i el sender GR-211 i el tram de la C-28 

reposats, amb un rendiment mig de 73 m3/h; el que suposa una durada total de 17 dies útils. 

Aquesta tasca es realitzarà justament després de la finalització de les operacions d'esbrossada allà on 

sigui possible. 

Cal excavar en zones de desmunt amb mitjans mecànics un total de 87.157,5 m3, amb un rendiment 

mitjà dels equips de 132 m3/h, el que suposa un total de 83 dies de treballs amb un equip de treball. 

D'altra banda, cal excavar amb voladura i martell picador un total de 178.956,4 m3 de roca, amb un 

rendiment de 189 m3/h, el que implica una durada de 119 dies laborables. Aquestes feines poden 

començar 5 dies després del començament de l’enretirada de la terra vegetal, per tal de treballar en 

paral·lel i disminuir la duració de l'obra tot disposant de l’espai suficient per començar l’excavació. 

La preparació de la base del terraplè suposa una durada de 7 dies i l'execució del terraplè en si té 

una durada de 12 dies, ja que s'han d'estendre 16.287,8 m3 i el rendiment és de 171m3/h. Aquestes 

tasques s'hauran d'acabar 10 dies després de la finalització de l'excavació en desmunt, ja que cal 

disposar de material suficient per poder operar (cal recordar que el material excavat és adequat per 

al seu ús com a nucli, fonamentacions i coronació de terraplè i/o com a explanació). 

D'altra banda, l'estesa de l'esplanada dura 20 dies, però es va realitzant a mida que s'acaba el 

terraplè. Per tant, l'esplanada s'acabarà 15 dies després d'haver finalitzat l'execució del terraplè. 

La durada total de les obres de moviment de terres és de 194 dies hàbils. 
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4.4. DRENATGE 

El drenatge transversal s’iniciarà un cop hagin començat les operacions de terraplenat 

corresponents, finalitzant-se les obres d’acord amb les operacions de terraplenat de cada zona. 

S'espera, no obstant això, que aquestes obres siguin relativament lentes, ja que requereixen que les 

operacions de moviment de terres estiguin relativament avançades. S'estima una durada total, per a 

la realització dels 3 col·lectors de drenatge transversal, de 3 dies. D'altra banda, l'execució dels 

baixants, que es finalitzaran entre la fi del terraplenat de terra vegetal i l’inici de les operacions de 

jardineria, tindrà una durada de 4 dies. 

Pel que fa al drenatge longitudinal, aquest s’iniciarà un cop estiguin gairebé finalitzades les 

operacions de terraplenat en coronació en un tram suficientment llarg. S'iniciaran mitjançant la 

creació de les rases pels tubs dren. Un cop les operacions de creació de l’esplanada hagin finalitzat, i 

abans que s’iniciïn les operacions de pavimentació, s’establiran els drenatges. Les cunetes es 

realitzaran un cop la rasant arribi a la cota prevista. La tasca més significativa dels elements de 

drenatge és l'execució de la cuneta de peu de desmunt tipus TTR-10 al llarg de 3.262,0 m i la cuneta 

de cap de desmunt o de guarda al llarg de 8.269,0 m, amb un rendiment de 30 m/h, el que significa 

una durada de 35 dies hàbils. A això cal afegir-li l'execució de la rasa i la col·locació del tub dren al 

llarg de 3.262,0 m amb un rendiment de 24m/h, que és de 17 dies. No obstant això, l'execució de 

les cunetes s'anirà fent a mida que el dren estigui col·locat. L’execució de les baixants i les vorades 

de terraplè, en tenir una importància molt menor en termes de magnitud, s’executaran al mateix 

temps que les cunetes al llarg d’un període de temps menor. 

Amb tot això es completen 45 dies de treballs en elements de drenatge longitudinal (tenint en 

compte el solapament de feines), però si es consideren feines complementàries com la col·locació 

d'arquetes i brocs de desguàs, es pot estimar una durada total de 48 dies hàbils, assumint que certes 

activitats es solaparan. 

4.5. MESURES CORRECTORES 

Pel que fa a les mesures correctores, cal estendre 218,2 m3 de terra vegetal, una unitat d'obra que té 

un rendiment de 81,4 m3/h; per tant, la durada serà de 3 dies. Tanmateix, a tota la superfície dels 

terraplens on s'ha estès terra vegetal, s'ha de disposar hidrosembra, que correspon a 994,382 m2 i un 

rendiment de 220 m2/h, és a dir, la seva durada serà de 1 dia. Es considera que la hidrosembra es 

pot començar a fer al cap de 2 dies d'haver estès la terra vegetal, i sempre després d’haver finalitzat 

les baixants de terraplè. 

4.6. FERMS I PAVIMENTS 

La planificació de l’obra es basa en l’aplicació de cadascuna de les fases de creació de l’esplanada i el 

paviment de forma continua en tot el tram, i independent entre elles. 
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Així doncs per tal de crear la capa de tot-ú caldrà que les operacions de terraplenat estiguin gairebé 

acabades i l'estesa de l'esplanada es trobi en una fase avançada de les obres. Així, s'ha decidit que les 

feines relatives l'estesa de tot-ú s'iniciaran 7 dies després  d'haver començat l'espanada i garantint 

que el terraplè en l'àmbit d'actuació està totalment acabat. D'aquesta manera, es garanteix que la 

plataforma tingui continuïtat suficient per estendre la capa de tot-ú. S'han d'estendre un total de 

6.164,7 m3 amb un rendiment de 140m3/h, el que suposa una durada total de 6 dies laborables. 

El paquet de ferms s'estendrà un cop s'hagi estès la capa de tot-ú artificial  i 12 dies després d'haver-

se iniciat la construcció de les cunetes TTR-10, temps suficient per que el formigó hagi pres. S’inicia 

per l’estesa del reg d’imprimació, dos dies després del començament del qual s’inicia la estesa de la 

capa base de la mescla bituminosa. Un cop s’ha estès la primera capa de mezcla, es durà a terme el 

reg d’adherència, 8 dies després del començament del qual s’iniciarà l’estesa de la capa de rodadura. 

Així, s’anirà capa per capa i alternant amb els regs adients. La duració d'aquestes feines s'estima amb 

els següents càlculs: 

ECI    25.122,455 m2 / 600m2/h / 8h/dia / 0,660 = 8 dies  

AC22 base G   5.348,64 t / 122t/h / 8h/dia / 0,811 = 7 dies  

ECR-1    25.122,455m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 7 dies  

ACC22 sup. S   25.122,455m2 / 1.450m2/h / 8h/dia / 0,811 = 3 dies  

La restitució del sender de Gran Recorregut GR-211 es durà a terme simultàniament al tronc 

principal de la variant. 

Així doncs, s'estima una durada total de 39 dies per a les tasques de pavimentació. 

4.7. SENYALITZACIÓ 

Per iniciar les operacions de senyalització s’ha considerat necessària la finalització de les operacions 

de pavimentació.  

S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia al posicionament de 

les senyals verticals, mentre que la senyalització horitzontal resulta independent d’aquestes dues 

tasques. 

Les tasques de pintat de les marques viàries vindran determinades pel pintat de les línies de major 

longitud, que són les M-2.2, al llarg de 4.492,0 m. Al mateix temps, es duran a terme les tasques de 

pintat de les marques vials M-4.2 al llarg de 36,0 m, M-3.2 al llarg de 2.124,0 m i M-1.2 al llarg de 

1.770,0 m. Així, tindran una durada de: 

M-2.2: 4.492,0m / 730m/h / 8h/dia / 0,811 = 1 dia 
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Les tasques de col·locació de les barreres de seguretat vindran determinades per la instal·lació dels 

3653m de barrera tipus BMSNA4/120b. Així, tindran una durada de: 

BMSNA4/120b: 1.350,0m / 28,75m/h / 8h/dia / 0,936 = 7 dies 

La instal·lació de la senyalització vertical es pot realitzar en uns 5 dies de treballs, i compta amb 18 

senyals circulars, 7 senyals triangulars, 8 senyals rectangulars, 3 panells fletxa. A més a més, cal 

considerar la implantació de 3 panells d’orientació rotonda, la duració de la qual estarà inclosa en els 

5 dies. 

Combinant l'execució de les operacions de senyalització, la durada total hauria de ser de 12 dies 

hàbils. 
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5. DIAGRAMA DE BARRES 

Partint dels temps requerits que figuren en els diferents apartats anteriors s’ha realitzat el diagrama 

de barres que s’inclou al final del present annex, en el qual s’han representat les activitats principals 

de les obres. 

S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se alguna d’elles 

en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats casos una activitat depèn de la 

realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se. 

Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, i en alguns 

casos les necessitats de l’obra poden implicar modificacions en els temps requerits, com ja s’ha 

tractat anteriorment en diferents punts. 

Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi que amb elles 

es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 63 del Reglament General 

de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. 

Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini d’execució de l’obra és 

de 259 dies hàbils (13 mesos, considerant que en un més hi ha 21 dies laborables). 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 259 días

2 Inici de l'obra 1 día

3 Demolicions i treballs previs 62 días

4 Instal·lacions d'obra i treballs previs 5 días

5 Esbrossada 10 días

6 Fresat i demolició de paviment bituminós, col.lectors i cunetes 12 días

7 Desviació dels serveis afectats 20 días

8 Moviment de terres 194 días

9 Excavació de terra vegetal 17 días

10 Excavació en zones de desmunt amb mitjans mecànics 83 días

11 Excavació en zones de desmunt en voladura 119 días

12 Preparació de la base del terraplè 7 días

13 Execució del terraplè 12 días

14 Estesa de l'esplanada 20 días

15 Drenatge 45 días

16 Execució dels col·lectors de drenatge transversal 3 días

17 Execució dels baixants 4 días

18 Execució de les cunetes TTR-10 35 días

19 Dren longitudinal 17 días

20 Mesures correctores 8 días

21 Extesa terra vegetal 3 días

22 Hidrosembra 1 día

23 Ferms i paviments 39 días

24 Capa de tot-ú artificial 6 días

25 Reg d'imprimació 8 días

26 Capa base de mescla bituminosa 7 días

27 Reg d'adherència 7 días

28 Capa de rodadura de mescla bituminosa 3 días

29 Senyalització i abalisament 12 días

30 Senyalització horitzonal 1 día

31 Instal·ació de la senyalització vertical 5 días

32 Instal·lació de barreres de seguretat 7 días

33 Fi d'obra 1 día

M P F M P F M P F M P F M P F M P F M P F
julio septiembre noviembre enero marzo mayo julio

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítca resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Divididas

Tarea externa

Resumen del proyecto

Agrupadas por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso
Proyecto: Pla d'obra
Fecha: 5/2/2011
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1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Variant de la carretera C-28 al seu pas per Vielha. 

2 OBJECTE 

El present Estudi de Seguretat i Salut (en endavant ESS) té com a objectiu establir unes bases 

tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del “Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per 

Vielha”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 

/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 

per part del/s Contractista/es. 

En el present ESS s’ha dut a terme un estudi exhaustiu dels riscs inherents a l’execució de l’obra i 

de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones durant 

l’execució de les obres, en compliment amb el que determina la Llei 3/2007 de l’Obra Pública del 4 

de juliol en el seu aricle 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, 

per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l’obra que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, el plec de condicions, els 

amidaments, els preus i el pressupost d’aplicació 

3 PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor:    Universitat Politècnica de Catalunya 

Adreça:    Campus Nord UPC. C/Jordi Girona, 1-3. 08034 

Població:   Barcelona 
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4 AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S:   Marta Anadón Rosinach 

Titulació/ns:   Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

5 DADES DEL PROJECTE 

5.1 AUTOR DEL PROJECTE 

Autor del projecte:   Marta Anadón Rosinach 

Titulació/ns:   Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

5.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Es tracta de la construcció de la variant de la carretera C-28 al seu pas per Vielha. Es tracta d’una 

carretera de nova construcció amb una calçada de 10 metres. El nucli urbà de Vielha és la capital de 

la comarca de la Val d’Aran. 

5.3 SITUACIÓ 

Comarca:    Val d’Aran 

Municipi:    Vielha e Mijaran 

5.4 COMUNICACIONS 

Per carretera:    N-230, C-28  

5.5 SUMINISTRES I SERVEIS 

Aigua:    No 

Gas:    No 

Electricitat:   Si 

Clavegueram:   No 

Altres:    No  
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5.6 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA, SALVAMENT I 
SEGURETAT, I MEDIS D ’EVACUACIÓ  

Centre d’Atenció Primària (CAP) Vielha 

Adreça:    Espitau, s/n 

Població:    25530 Vielha e Mijaran 

Telèfon:   973 64 00 04 

Fax:    973 64 31 41 

Mossos d’Esquadra 

Adreça:    N.230, PK 164+500 

Població:   25530 Vielha e Mijaran 

Telèfon:   973 35 72 85 

Fax:     973 64 18 13 

Pompiers Val d’Aran 

Adreça:    Ctra. França, 24 

Població:   25530 Vielha e Mijaran  

Telèfon:   973 64 00 80 

Fax:     973 64 06 04 

5.7 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloent la 

Seguretat i Salut complementària, els Gastos Generals i el Benefici Industrial, és de 3.459.984,04 €. 

5.8 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 258 dies laborables (12 mesos i 

una setmana considerant mesos amb 21 dies laborables). 

5.9 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 14 persones. 

Aquesta estimació es duü a terme de la següent manera: 

 PEM (sense seguretat i salut): 4.003.978,58 € 

 Import total de la mà d’obra (15% PEM): 600.596,79 € 

 Termini d’execució: 259 dies * 8h/dia= 2.072 hores 

 Preu mig mà d’obra/hora: 23 € 
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 Preu total hores: termini d’execució * preu mitg mà d’obra/hora = 47.656,00 € 

 Nombre de treballadors: Import total mà d’obra (15% PEM) / preu total hores= 13 

5.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

 Encarregat 

 Cap de colla 

 Oficial 1a 

 Oficial 1a jardiner 

 Ajudant 

 Manobre 

 Manobre especialista 

 Peó 

5.11 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

 Abalisament de seguretat laboral 

 Aigua 

 Barreres de seguretat metàl·liques 

 Barreres de fusta  

 Barres acer corrugat 

 Ciments 

 Claus 

 Explosius 

 Filferros 

 Formigons sense additius 

 Formigons amb additius 

 Geotextils 

 Granulats per paviments 

 Granulats per pavimets amb lligants hidrocarbonats 

 Graves 

 Lligants hidrocarbonats 

 Materials auxiliars per a drenatges 

 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

 Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 

 Materials auxiliars per a prefabricats de formigó 

 Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

 Materials per a la formació de junts 

 Mescles bituminoses contínues en calent 

 Morters 

 Peces prefabricades de formigó 
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 Pintures per a senyalització horitzontal 

 Puntals 

 Senyals i cartells d'acer galvanitzat 

 Senyals i cartells d'alumini extrusionat 

 Tacs i visos 

 Taulers 

 Taulons 

 Terres 

 Terres i substrats per a jardineria 

 Tot-u 

 Tubs circulars de formigó 

 Tubs de formigó armat prefabricats 

 Tubs de pvc per a drenatges 

 Vegetació autòctona 

 Xapa metàl·lica 

5.12 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

 Retroexcavadora de 74 ho, amb martell de 200 kg a 400 kg 

 Compressor portàtil, amb dos martells de 800 kg a 1.500 kg 

 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

 Fresadora de paviment 

 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

 Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-375 o equivalent 

 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 

 Excavadora-carregadora de 235 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 

 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent  

 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent  

 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 

 Motoanivelladora de 125 hp 

 Motoanivelladora de 150 hp 

 Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t  

 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t  

 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
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 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

 Camió de 200 hp, de 15 t (9,6 m3) 

 Camió de 250 hp, de 20 t (7,3 m3) 

 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

 Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 

 Camió grua de 5 t 

 Grua autopropulsada de 12 t 

 Furgoneta de 3500 kg 

 Vibrador intern de formigó 

 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

 Escombradora autopropulsada 

 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 

 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic  

 Motoserra per a la tala d'arbres 

 Tractor amb equip per a tractament del subsòl  

 Hidrosembradora muntada sobre camió 

 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos  

 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos  
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6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

6.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

Es faran els tràmits adients per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 

de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. En cas que no sigui possible la 

connexió a través d'una companyia subministradora, o que aquesta causi retards que des de la 

Direcció de l'Obra jutgin comprometedors respecte del termini d'execució de les obres, el 

contractista haurà d'instal·lar un o més grups amb la potència necessària. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

6.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència) 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles 

6.1.2 QUADRE GENERAL 

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 

300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui 

de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.) 
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 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre) 

 Estarà protegida de la intempèrie 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ı). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97) 

6.1.3 CONDUCTORS 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i/o persones 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats 

6.1.4 QUADRES SECUNDARIS 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A 

1 Diferencial de 30 A   : 30 mA 

1 Magnetotèrmic 3P   : 20 mA 

4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A 

1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A 

1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A 

2 Connexió de corrent 2P    : 16 A 

1 Transformador de seguretat   : (220 V/ 24 V) 

1 Connexió de corrent 2P   : 16 A 
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6.1.5 CONNEXIONS DE CORRENT 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“ 

 Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v :  Lila 

Connexió de 220 v :  Blau 

Connexió de 380 v :  Vermell 

6.1.6 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 

 Disposarà de connexió a terra 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada 

6.1.7 ENLLUMENAT PROVISIONAL 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA 

 Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones 

6.1.8 ENLLUMENAT PORTÀTIL 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24V o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació 

6.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. En cas que no sigui possible o es produís un retard en la connexió a través d'una 
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companyia subministradora, el Contractista haurà d'instal·lar un o més dipòsits a l'obra i procedir 

periòdicament a la seva recàrrega. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

6.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

6.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable on, al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 

usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte els combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 

vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica 
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 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 

gasos inflamables 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 

conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o 

sorra 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant 

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 

font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 

naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb  mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

La presència d'una gran massa forestal en la proximitat de les obres ha de portar a extremar les 

precaucions davant d'incendi, per la qual cosa restarà prohibit l'abocament de vidres i materials 

refractants prop de la zona boscosa, havent-se d'aplegar aquests materials en zones obertes lluny de 

qualsevol arbre o arbust. Caldrà a més seguir també aquest condicionament en el cas d'aplecs de 

maquinària que requereixi aportació de combustibles inflamables, així com la zona destinada a 

realitzar soldadures i altres connexions de tipus metàl·lic no manuals. 
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6.5 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 

Els principis bàsics per a l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl 

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés  
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7 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 

ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les “Disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció”. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit. 

7.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

7.1.1 LAVABOS 

Com a mínim, un per cada 10 persones. 

7.1.2 CABINES D’EVACUACIÓ.  

Com a mínim, una instal·lació prefabricada d’una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m , dotada de placa turca, 

per cada 25 persones. 

7.1.3 LOCAL DE DUTXES 

Es disposarà, com a mínim, d’una dutxa cada 10 treballadors, de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 

m d’altura, dotades totes d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

7.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable de 2 m2  per treballador contractat. 

7.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul caldrà considerar entre 1,5 i 2 m2  per treballador 

que realitzi el seu àpat a l’bra.  

Equipat amb bancs per a 5 persones cadascun o cadires, pròxims al punt de subministrament 

d’aigua (1 aixeta i una pica – rentaplats, amb una aixeta i un recipient de 60 L de capacitat per a 

dipositar les escombraries, per cada 10 persones), una taula per cada 40 persones.  
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7.4 LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari 

habitual. 

A efectes de càlcul caldrà considerar un espai de 3 m2 per usuari habitual. 

7.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENTS  

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 

mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 

primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 Una farmaciola 

 Una llitera 

 Una font d’aigua potable 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 

llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i 

telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 

aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil 

per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 

per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
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A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats 

 Dases estèrils 

 Cotó hidròfil 

 Benes 

 Esparadrap 

 Apòsits adhesius 

 Estisores 

 Pinces 

 Guants d’un sol ús 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

  



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

 

21 

8 ÀREES AUXILIARS 

8.1 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, 

senyalitzades i il·luminades adequadament. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.  

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 

els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 

formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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9 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 

efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 

determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 

material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti, 

un cop aquests han estat comptabilitzats en el pressupost de forma convenient. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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10 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

El Contractista és responsable d’assegurar-se, per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 

treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establiran mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 

als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

En el cas dels explosius, que s'han jutjat necessaris per a la realització de l'obra, aquests restaran 

protegits en tot moment en un polvorí segregat de l'obra i amb les mesures de seguretat pertinents. 

Caldrà informar de la quantitat i l'ús del material explosiu als cossos de Seguretat de l'Estat, per tal 

que en facin un seguiment i col·laborin en el seu transport, en cas necessari. També cal realitzar 

estudis de perímetre de seguretat en aquells períodes en què estiguin preparades voladures, així com 

també realitzar l'avís als habitants de la zona i senyalitzar aquesta de forma adequada. Cal contractar 

personal experimentat en la manipulació i planejament dels explosius, i que acreditin aquesta 

experiència amb les titulacions pertinents. 

10.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant 

 Plom, Crom, Mercuri i Níquel 

 Sílice 

 Vinil 

 Urea formol 

 Explosius 

 Ciment 
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 Soroll 

 Radiacions 

 Productes tixotròpics (bentorita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 

 Gasos liquats del petroli 

 Nivells baixos d’oxigen respirable 

 Animals 

 Entorn de drogodependència habitual 

10.2 DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en català o, en el seu defecte, en castellà. 

L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial 

 Nom comú, si és el cas 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent 

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent 

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent 

 El número CEE, si en té 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats) 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari la fitxa 

de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 

lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses. 
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10.2.1 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT 

INFLAMABLES 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

10.2.2 EXPLOSIUS 

Emmagatzematge en lloc tancat i vigilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició d'aproximar-se. Estaran separats dels productes inflamables i dels 

comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

10.2.3 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, 

TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es manipularà 

amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell. 

10.2.4 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció 

Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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11 CONDICIONS DE L’ENTORN 

11.1 OCUPACIÓ DE TANCAMENT DE L’OBRA 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

11.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 

Es situaran preferentment a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, sempre en un 

espai permanentment tancat o vigilat. Si per les característiques especials de l’obra no es possible la 

ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 

trasllat a l’interior d’aquest àmbit, tant si és durant tota l’obra com durant una de les seves fases, 

s’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

En principi es situaran en algun pun amb accés ràpid i cèntric a la zona de projecte, a prop d’un dels 

enllaços entre la nova variant i la C-28 (enllaç a l’est) o la N-230 (enllaç a l’oest), degut a la seva 

proximitat a les vies de comunicació principals. Tanmateix, les casetes i contenidors estaran situats 

entre els PK que defineixen el projecte i en un espai permanentment tancat o vigilat.  

Les casetes, els contenidors i l’aparcament de vehicles d’obra, se situaran segons s’indica en l’apartat 

“Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

11.3 SERVEIS AFECTATS 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 

i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 

El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 

d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per 

mitjà del detector de conduccions o per cales. 
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Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 

els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

11.4 SERVITUDS 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions. Tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.  

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d’abonament independent. 

11.5 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Temperatura mitjana anual (2007-2011):     9,3 ºC 

Temperatura mitjana de les mínimes anual (2007-2011):   4,48 ºC 

Temperatura mitjana de les màximes anua (2007-2011)l:   16,54 ºC 

Precipitació mitjana anual (2007-2011):     901,5 mm 
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12 UNITATS CONSTRUCTIVES 

 Treballs previs i demolicions 

 Moviment de terres 

 Afermats 

 Seguretat vial 

 Drenatge longitudinal  

 Drenatge transversal  

 Mesures correctores 

13 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada unitat d'obra d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 

31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 

RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

13.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Es preveu que l’excavació en roca sana es dugui a terme mitjançant explosius i en sòl rocós es durà 

a terme mitjançant martells hidràulics. L’excavació en sòl es durà a terme amb un bulldozer de 130 

cv de potència, tal i com es recomena en els catàlegs de CATERPILLAR. Per l’excaVació en sol 

ripable, s’utilitzaran tractors de gran potència a menor rendiment. 

El viaducte projectat estarà format per un doble arc de formigó armat amb pilastres alleugerides, 

amb tauler de cantell variable transversalment, evitant ocupar la llera del riu La Garona. S’útilitzarà 

la prefabricació per la seva execució. Es llastrarà la llosa superior per evitar la descompensació de 

càrregues. Els fonaments seran superficials quan el terreny sigui de bones característiques i 

profunds quan es tracti de sòl per tal d’arribar a la roca. Es proposa un fonament amb pilons, la 

longitud dels quals caldrà determinar en un estudi  geològic exhaustiu. 

Els aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

13.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

La previsió d’ordre d’execució dels treballs és la següent: 

 Actuacions prèvies 

 Serveis afectats 

 Moviments de terres 

 Drenatges 
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 Viaductes 

 Ferms i paviments 

 Senyalització 

 Mesures correctores 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

13.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA 
D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS    Relació d’unitats d’obra 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  Les relacions de dependència entre activitats 

s'expliciten al pla d'obra s’estableix com la relació 

temporal de la realització materials d’unes unitats 

d’obres respecte a d’altres, inclosa al projecte com 

annex a la memòria 

DURADA DE LES ACTIVITATS La durada de les activitats s'explicita mitjançant la 

fixació de plaços temporals per l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra, determinats al pla 

d'obra, inclòs al projecte com annex a la memòria 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’han tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 

cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 

cronograma de desenvolupament.  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 
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14 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 

“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) 

“Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 

Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 

Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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15 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi o apantalli els 

riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X004 u 
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel 
forat interior 

HX11X005 u 
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X012 u 

Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fix, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u 
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u 
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X029 u 
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçària 

HX11X036 u 
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

HX11X048 u 
Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u 
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X050 u 
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

HX11X055 u 
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
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HX11X059 m2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X074 u Detector de gasos portàtil 

HX11X075 u 
Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa 
tensió 

HX11X079 u Detector d’instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X089 u 
Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
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16 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional 

i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 

present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 

la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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17 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
(EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball 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 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. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El 

Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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18 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s’han assimilat, per 

criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament; cal doncs 

indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la Senyalització i l’Abalisament com 

un Sistema de Protecció potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 

L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva 

finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 

Els esquemes de senyalització i abalisament considerats en la determinació i avaluació de riscos i en 

la determinació de les mesures preventives i de protecció, són els assenyalats al ''Manual de 

ejemplos de señalización de obras fijas'' (del Ministeri de Foment) com a exemples 1.7 i 1.8, i els 

assenyalats al document ''Señalización móvil de obras'' (del mateix ministeri) com a exemples 1.13, 

1.15 i 1.16. 
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19 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execució. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 

i per a cadascuna de les diferents fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 

circulació de vehicles, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 

que correspongui. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vehicles estaran clarament definits i senyalitzats. 

19.1 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

19.1.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA (ZONA DE CASETES, 

APLECS I CONTENIDORS) 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent-hi tanques, elements de protecció, 

baranes, contenidors i casetes. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.  

19.1.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 

contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a 

l’obra. 
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19.1.3 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

19.2 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Tanques (zona de casetes, aplecs i contenidors) 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants 

en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 

seu estat original. 

Accés a la zona de casetes, aplecs i contenidors 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 

vehicles i per al personal de l’obra. No s’admet com a solució 

permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

19.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT haurà de preveure aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra o de la 

zona de treballs. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament 

(cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 

cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 

especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni 

d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per 

a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament 

de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 

deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
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m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes que 

sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i 

després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, 

hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 

el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

19.4 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 

Neteja 

 Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 

i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 

de pols o deixalles. Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, 

etc.) 

 Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 

la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes 

 Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic 

Pols 

 Es regaran les pistes de circulació de vehicles 

 Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols 

 En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua 

 Les sitges de ciment estaran dotades de filtre 

19.5 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 

19.5.1 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

S'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC. 
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19.5.2 ABALISAMENT I DEFENSA 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa: 

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD–1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc.). Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 

TD-2. 

19.5.3 MANTENIMENT 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

19.5.4 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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20 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones alienes a 

l'obra o objectes annexos a la mateixa són els següents: 

 Atropellament de vianants aliens a l'obra 

 Xocs entre vehicles de l'obra i vehicles aliens 

 Col·lisions de vehicles aliens a l'obra amb maquinària, aplecs provisionals o personal de 

l'obra situats en la zona de treballs 

20.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

 Tancament i vigilància (control d'accessos) de la zona de casetes, aplecs i contenidors 

 Abalisament, protecció i vigilància (control d'accessos) de la zona de treballs 
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21 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com possibles per aquesta obra són: 

 Incendi 

 Inundació 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes 

Per cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes: 

i.  Ordre i neteja general 

ii.  Accessos i vies de circulació interna de l'obra 

iii.  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors 

iv.  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció 

v.  Punts de trobada 

vi.  Assistència Primers Auxilis 

22 SIGNATURA DE L'AUTOR 

Barcelona, Juny de 2013 

L’autor/a de l’estudi 

 

Marta Anadón Rosinach 
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APÈNDIX I: FITXES D’ACTIVITAT, RISCOS, AVALUACIÓ I 
MESURES 

La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, s’obté de la taula 

següent: 

Probabilitat de risc 
Gravetat del dany 

1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 

1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 

2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 

3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 

El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) s’indica a 

continuació: 

 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 

 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de prevenció 

proposades. 

 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment disminuït amb 

les mesures de prevenció proposades; el contractista ha d’establir necessàriament, al Pla de 

Seguretat i Salut, mesures complementàries o supletòries a les indicades. 

A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els sistemes de 

protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida d’obra. 

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR  DIFICULTAT ACCESSOS O 

OBRES FÀBRICA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 

PER RADIAL 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

2 /4 /6 /9 

/14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

2 /9 /10 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, 

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell 

rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera 

metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 

/10 /14 /25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg 

de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i 

folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 

6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

2 /4 /6 /9 

/10 /14 /25 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 
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H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94)  

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 

4 /9 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa 

de camió 

4 /17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/17 /25 /26 

/27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 

de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell 

2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 
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explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

/17 /25 /26 

/27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 

/10 /13 /14 

/17 /25 /26 

/27 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

MOVIMENT DE TERRES 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
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 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell 

rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera 

metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /14 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant  14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

3 /9 /25 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 

9 /12 
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HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors 

interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 

/14 /25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa 

de camió 

17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 

de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 

/12 /17 /25 

/26 /27 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

AFERMATS 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

 

55 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES 

VORES  DEL TALÚS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

 

56 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /16 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora universal, amb 

visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i 

UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, 

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell 

rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera 

metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/15 /25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 
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H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94)  

14 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema 

integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, 

aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 

longitudinal i transversal  

9 /10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 

12 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció 

integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

/25 

HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 

conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat 

nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
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HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa 

de camió 

4 /10 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge 

inclòs 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 

de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/10 /11 /12 

/13 /14 /15 

/16 /17 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS  2 1 2 
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 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 

/16 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /4 /6 

/14 /25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, 

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 1 /2 /4 /6 /9 
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en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell 

rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera 

metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 

/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94)  

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 

integrat 

4 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció 

integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 

/14 /25 
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HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat 

a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 

conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat 

nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge 

inclòs 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 

de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 

/13 /14 /16 

/17 /25 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

DRENATGE LONGITUDINAL 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
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 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS  

18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 

ACTIVITATS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /6 /9 

/14 /24 /25 
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H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb 

visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i 

UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /6 /9 

/24 /25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, 

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, 

pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera 

metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 

/14 /18 /24 

/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 14 
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pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94)  

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 

/14 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa 

de camió 

17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 

/14 /17 /18 

/24 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 

de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 

/14 /17 /18 

/24 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 

/14 /17 /18 

/24 /25 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 18 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

DRENATGE TRANSVERSAL 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 

/10 /11 /14 

/15 /24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb 10 /14 /18 
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visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i 

UNE EN 168:96) 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 

420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /24 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, 

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció 

en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell 

rectificada amb envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera 

metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 

344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 

345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 

346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 

3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 

/25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en servei, 

de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires 

reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /14 

/15 /18 /24 
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/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 

l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 

pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 

340:94)  

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors 

interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 

/14 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa 

de camió 

3 /17 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 

d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 
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rectangular, per ésser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /18 /24 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 

de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb cartell 

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 

groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb 

cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 

/10 /11 /13 

/14 /15 /17 

/18 /24 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

 

76 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLÀNOLS 
  





NUM. TITOL FULLS
A18A ÍNDEX I SITUACIÓ 1
A18B INSTAL.LACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 2
A18C SENYALITACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 5
A18D MESURES PREVENTIVES 3
A18E INSTAL.LACIONS AUXILIARS ELÈCTRIQUES 1
A18F SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 3
A18G EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1



hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line

hrave_000
Line









hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line



hrave_000
Line



hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line



hrave_000
Line

hrave_000
Line



hrave_000
Line



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLEC DE CONDICIONS 
  





Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

1 

ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT 

1 Definició i abast del plec ......................................................................................................................... 5 

1.1 Identificació de les obres ................................................................................................................. 5 

1.2 Objecte ............................................................................................................................................... 5 

1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut ............................................................ 5 

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents .............................................................. 6 

2 Definicions i competències dels agents del fet constructiu ............................................................... 8 

2.1 Promotor ............................................................................................................................................ 8 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut .................................................................................................... 9 

2.3 Projectista ......................................................................................................................................... 11 

2.4 Director d'Obra ............................................................................................................................... 11 

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes  ............................ 12 

2.6 Treballadors Autònoms ................................................................................................................. 16 

2.7 Treballadors ..................................................................................................................................... 17 

3 Documentació preventiva de caràcter contractual ............................................................................ 18 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut .............................. 18 

3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut ..................................................................................... 19 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista ...................................................................................... 19 

3.4 El Llibre d'Incidències ................................................................................................................... 19 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat ................................................................. 20 

4 Normativa legal d'aplicació ................................................................................................................... 21 

4.1 Textos generals ................................................................................................................................ 21 

4.2 Condicions ambientals ................................................................................................................... 22 

4.3 Incendis ............................................................................................................................................ 23 

4.4 Instal·lacions elèctriques ................................................................................................................ 23 

4.5 Equips i maquinària ........................................................................................................................ 23 

4.6 Equips de protecció individual ..................................................................................................... 23 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

2 

4.7 Senyalització ..................................................................................................................................... 24 

4.8 Diversos ............................................................................................................................................ 24 

5 Condicions econòmiques ...................................................................................................................... 25 

5.1 Criteris d'aplicació ........................................................................................................................... 25 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut ............................................................. 25 

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut .............................................................................. 26 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat ....................................................... 26 

6 Condicions tècniques generals de seguretat ....................................................................................... 27 

6.1 Previsions del Contractista per a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat ........................... 27 

6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat ....................................................................................... 27 

6.1.2 Tècniques operatives de seguretat ....................................................................................... 27 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció.............................................. 28 

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 

Seguretat i Salut ........................................................................................................................................... 28 

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball ..... 29 

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra ................................................... 30 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra ...................................................................... 30 

7 Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, màquines i/o màquines 

ferramentes ....................................................................................................................................................... 31 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes ................... 31 

7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 

i/o Màquines-Ferramentes ........................................................................................................................ 32 

7.2.1 Elecció d’un Equip ................................................................................................................. 32 

7.2.2 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes ................. 32 

7.2.3 Emmagatzematge i manteniment......................................................................................... 32 

7.3 Normativa aplicable ........................................................................................................................ 32 

7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor ................................................................................................................................... 32 

7.3.2 Normativa d’aplicació restringida ........................................................................................ 35 

8 Plec de condicions tècniques particulars de partides de seguretat i salut ...................................... 36 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

3 

8.1 Proteccions individuals i col·lectives en el treball ..................................................................... 36 

8.1.1 Proteccions individuals .......................................................................................................... 36 

8.1.2 Proteccions col·lectives ......................................................................................................... 46 

8.2 Senyalització provisional ................................................................................................................ 51 

8.2.1 Senyalització vertical .............................................................................................................. 51 

8.3 Equipaments .................................................................................................................................... 54 

8.3.1 Equipaments per a personal d'obra ..................................................................................... 54 

9 Sancions ................................................................................................................................................... 58 

9.1 Nivell de les sancions ..................................................................................................................... 58 

9.2 Infraccions lleus .............................................................................................................................. 58 

9.3 Infraccions greus ............................................................................................................................. 59 

9.4 Infraccions molt greus ................................................................................................................... 62 

10 Signatura de l'autor de l'estudi .............................................................................................................. 63 

 

  



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

4 

  



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

5 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres corresponen al projecte constructiu “Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu 

pas per Vielha”. 

1.2 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 

emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

i. Totes aquelles contingudes al ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves obres per la Direcció de Política 

Territorial i Obres Públiques 

ii. Les contingudes al “Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació” vigents segons el Ministerio de la Vivienda i el Ministerio de Fomento 

iii. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta 

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del 

mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 

puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

6 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 

especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 

que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 

necessàries. 

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

projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 

Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 

reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 

socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 

Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
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Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 

cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponents, i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet constructiu estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995) : 

 Evitar els riscos 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar 

 Combatre els riscos en el seu origen 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 

salut 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals al treball 

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

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors 

2.1 PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 

alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

i. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 

ii. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 

l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 

mateixos les modificacions pertinents. 

iii. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

iv. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
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v. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 

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

autoritzacions administratives. 

vii. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 

persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 

acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

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

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

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 

(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

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

successivament 

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

ii. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra 

iii. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: El 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

i. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 

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

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament 
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 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball 

ii. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

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

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra 

iii. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador. 

iv. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

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

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

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 

del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  

la decisió executiva que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3 PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador 

de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: Tenir en consideració els suggeriments 

del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 

Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

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

2.4 DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 

proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 

assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 

pel Promotor. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra són: 

i. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

ii. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
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materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

iii. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 

el mateix. 

iv. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

v. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

vi. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 

que siguin preceptius. 

vii. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

viii. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

ix. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 

2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
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i. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

ii. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

iii. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

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

v. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 

vi. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a 

la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

vii. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

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

ix. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 

en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 

mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

x. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

xi. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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xii. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

xiii. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

xiv. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

xv. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

xvi. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

xvii. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 

que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 

Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de 

construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 

General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

xviii. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

xix. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

xx. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 

de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
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subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 

aquest centre de treball. 

xxi. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 

i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

xxii. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

xxiii. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 

per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 

càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 

a l'obra. 

xxiv. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

xxv. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 

així com dels propis treballadors Autònoms.  

xxvi. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 

de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

xxvii. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

xxviii. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

xxix. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
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competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 

d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 

l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 

concret. 

2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

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

una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: són: 

i. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

ii. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

iii. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

iv. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 

en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

v. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

dels equips de treball per part dels treballadors. 

vi. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 

de protecció individual per part dels treballadors. 

vii. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

viii. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 

treball 
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2.7 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 

a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 

instruccions d’aquell. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador són: 

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

ii. El deure d'indicar els perills potencials 

iii. Té responsabilitat dels actes personals 

iv. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

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

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

Riscos Laborals 

vi. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent 

vii. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra 

viii. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 

que duri la seva permanència a l’obra 
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3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 

3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

i. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual 

ii. Bases del Concurs 

iii. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra 

iv. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut 

v. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut 

vi. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat 

vii. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut 

viii. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista 

ix. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió 

x. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

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

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb 

el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 

pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
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Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 

Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 

l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 

millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 

de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 

consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 

vinculants per les parts contractants. 

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 

1, 8 i 9). 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

3.4 EL LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 

(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics 

dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, 

del representant dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adients 

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 
''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 

requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 

despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 

Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 

s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 

o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat.  

El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable 

de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 

afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 

recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 

es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació 

del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 

de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1 TEXTOS GENERALS 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

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

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 

temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 

de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 

7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març 

de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 

de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 

juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 

setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
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 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 

1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 

1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

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

23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 

d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 

que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 

14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 

d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 

durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada 

per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 

explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 

2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 

de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 

Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 

24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

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

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
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4.3 INCENDIS 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 

64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

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

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

setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

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

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

BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 

1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

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

desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

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

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

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

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

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

9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 

autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig 

de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 

Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 

de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
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Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 

Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 

novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE 

núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada 

per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 

1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 

1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

4.7 SENYALITZACIÓ 

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

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

4.8 DIVERSOS 

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

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

 Convenis Col·lectius. 
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5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i 

Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 

alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 

Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 

normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 

d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació 

a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el 

Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un 

import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de 

durada.  
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5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 

des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 

en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del personal propi i/o Subcontractistes 

i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment pel Contractista, les 

següents Penalitzacions: 

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

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

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

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

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA PER A L'APLICACIÓ DE LES 
TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat. 

6.1.1 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 

la recerca de les causes. 

6.1.1.1 PRÈVIES ALS ACCIDENTS 

 Inspeccions de seguretat 

 Anàlisi de treball 

 Anàlisi Estadística de la sinistralitat 

 Anàlisi de l'entorn de treball 

6.1.1.2 POSTERIORS ALS ACCIDENTS 

 Notificació d'accidents 

 Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents 

6.1.2 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT 

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

corregir el Risc. 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

6.1.2.1 EL FACTOR TÈCNIC 

 Sistemes de Seguretat  

 Proteccions col·lectives i Resguards 
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 Manteniment Preventiu 

 Proteccions Personals 

 Normes 

 Senyalització 

6.1.2.2 EL FACTOR HUMÀ 

 Test de Selecció prelaboral del personal 

 Reconeixements Mèdics prelaborals 

 Formació 

 Aprenentatge 

 Propaganda 

 Acció de grup 

 Disciplina 

 Incentius 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 

seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva 

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte 

6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 

de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 

referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 

medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 

Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 

Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 

de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 

compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 

de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 

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

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 

les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

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

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement 

mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

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

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 

mínim un reconeixement periòdic anual. 

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

per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

cronològica a les matèries de la seva competència: 
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 Higiene i Prevenció al treball 

 Medicina preventiva dels treballadors 

 Assistència Mèdica 

 Educació sanitària i preventiva dels treballadors 

 Participació en comitè de Seguretat i Salut 

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

6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A 
L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-

se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en 

absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 

nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 

ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 

de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 

d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 

traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 

7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. El terme equip i/o màquina també cobreix: 

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

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 

sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a 

les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament 

 Tipus i número de fabricació 

 Potència en KW 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix 
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7.2 CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

7.2.1 ELECCIÓ D’UN EQUIP  

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

7.2.2 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS  EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES FERRAMENTES 

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

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball”. 

7.2.3 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 

7.3.1 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 

MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

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

Directiva fonamental: 

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

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
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codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 

23/7/98). 

o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

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

l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives: 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits 

de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE.  

o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 

modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
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29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. 

Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 

Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 

l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 

modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

o Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció 

per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 

Núm. L 181, de 9/7/97). 

o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 

de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 

de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 

12/4/96). 

o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 

(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, 

de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 

de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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7.3.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 

2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 

màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 

Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 

Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE 
PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 

8.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

8.1.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

8.1.1.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 

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 

Els EPI (equip de protecció individual) 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 
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 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. 

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. 
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8.1.1.1.1 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. 

8.1.1.1.2 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 
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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. 

8.1.1.1.3 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 ’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. 
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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 

8.1.1.1.4 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. 

8.1.1.1.5 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 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

41 

 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. 

8.1.1.1.6 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. 

8.1.1.1.7 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 

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. 
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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 efensa 

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 aterials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

8.1.1.1.8 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 

objectes mitjançant reblons 
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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 oliamida, 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. 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. 

8.1.1.1.9 PROTECCIONS 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 

8.1.1.1.10 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. 
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8.1.1.1.11 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 

8.1.1.1.12 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. 

8.1.1.2 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 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. 
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8.1.1.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

8.1.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/97 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 1407/92 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 159/95 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 condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

RESOLUCION 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. 

RESOLUCION 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 20 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología. 

8.1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

8.1.2.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

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. 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

47 

En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 

mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 

necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 

Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions contraindicades pel 

projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 

l’operació que es tracti. 

Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 

projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si 

s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 

adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies 

que comprometin la eficàçia de la seva funció. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 

hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir 

els riscos al mínim possible. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 

perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 

distància de seguretat suficient. 

Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de 

forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 

Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin 

posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.  

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 

mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 

suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 

realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
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Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva 

o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i 

grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos 

per a la seguretat dels treballadors. 

8.1.2.1.1 LONA 

Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com 

per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 

En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug 

equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 

Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 

8.1.2.1.2 CONDEMNA DE BUITS HORITZONTAL 

En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 

Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i objectes. 

Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es 

condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i  

grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de 

garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 

La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a 

caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al 

seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 

Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 

l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials 

 Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic 

La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de 

seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes 

superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. Als efectes 

de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma 

EN 1263 – 1. 
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8.1.2.1.3 PROTECCIONS COL·LECTIVES CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS 

La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat per 

l’instal·lador homologat. 

Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant clavilles 

normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades. 

Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 

Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un valor màxim 

de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió a terra independent. 

La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida d’acord amb la 

sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 v. La seva resistència es 

mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més eixuta de l’any. 

Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran blindades. 

Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat estaran protegides 

per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat en 

perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, 

per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 

Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de reparar per evitar 

la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 

Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 

Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de transformadors portàtils 

de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits. 

8.1.2.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats 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 25 ºC. 
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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. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ i 

aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

8.1.2.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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 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 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. 

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 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. 

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. 

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 
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REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 

las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. UNE-EN 1263-

1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

8.2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

8.2.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

8.2.1.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

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. 

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 

8.2.1.1.1 CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES EN 
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. 
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Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

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. 

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. 
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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 

 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 

8.2.1.2 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 25ºC. 

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. 

8.2.1.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Bastidor, plaques i senyals: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica. 

Suport rectangular d’acer: llargària mesurada segons especificacions de la Direcció Tècnica. 

8.2.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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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. 

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. 

8.3 EQUIPAMENTS 

8.3.1 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

8.3.1.1 MÒDULS PREFABRICATS 

8.3.1.1.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 

d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 

prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 

(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 

respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al 

personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que 

hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 

Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera 

que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 

d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 

correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns 

mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar 

un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 

provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament 

suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre 

de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 

utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el 

seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 

d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes 

provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 

higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

8.3.1.1.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 

aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
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8.3.1.1.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Elements amidats per mesos: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal 

d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 

d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats 

d’utilització durant l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 

treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

Elements amidats per unitats: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les 

especificacions de la Direcció Tècnica. 

8.3.1.1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

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. 

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 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

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. 

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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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 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

 

 

  



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per VIelha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 18. Estudi de Seguretat i Salut 

58 

9 SANCIONS 

Les obligacions derivades de la normativa sobre PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

representen no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en general, sinó 

una eina de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 

Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole penal. 

El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 

administratives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals i estableix sancions que 

oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 € (100 milions de pessetes). 

9.1 NIVELL DE LES SANCIONS 

Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de diferents 

factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 

1. La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 

2. El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les activitats esmentades. 

3. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per l'absència o deficiència de 

les mesures preventives necessàries. 

4. El nombre de treballadors afectats. 

5. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les instruccions 

donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscos. 

6. L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social. 

7. La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els delegats de prevenció o 

el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la correcció de les deficiències legals existents. 

8. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment de les normes en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 

9.2 INFRACCIONS LLEUS 

1. La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la integritat física o la 

salut dels treballadors. 
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2. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb les disposicions 

vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties professionals declarades quan tinguin 

la qualificació de lleus. 

3. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la continuació dels 

treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o consignar amb inexactitud les 

dades que s'han de declarar o omplir, sempre que no es tracti d'una indústria qualificada per la 

normativa vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es 

manipulin. 

4. Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre que no 

tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut dels treballadors. 

5. Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o documental 

exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no siguin tipificades com a greus o 

molt greus. 

9.3 INFRACCIONS GREUS 

1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les actualitzacions i revisions, 

així com els controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors, conforme 

a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que 

facin necessàries els resultats de les avaluacions. 

2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de l'estat de salut dels 

treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de riscs laborals, o no comunicar el seu 

resultat als treballadors afectats. 

3. No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les disposicions vigents, dels 

accidents de treball esdevinguts i de les malalties professionals declarades quan tinguin la 

qualificació de greus, molt greus o mortals, o no dur a terme una investigació en cas que es 

produeixin danys a la salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són 

insuficients. 

4. No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, reconeixements, 

investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, l'article 22 i l'article 23 de la Llei 

31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 

5. No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la continuació dels 

treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions d'importància, o consignar amb inexactitud les 

dades que s'han de declarar o omplir, sempre que es tracti d'una indústria qualificada per la 
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normativa vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es 

manipulin. 

6. L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva que es derivi de 

l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i 

de salut en el treball en cada projecte d'edificació i obra pública, en l'abast i la forma establerts en la 

normativa de prevenció de riscs laborals, així com l'incompliment de l'obligació esmentada, 

mitjançant alteracions, en frau de llei, en el volum de l'obra o en el nombre de treballadors. 

7. L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles amb seus 

característica personals o dels que es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no 

responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 

d'aquells a la realització de tasca sense considerar les seves capacitats professionals en matèria de 

seguretat i salut en el treball, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

8. L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i adequada als 

treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de provocar danys per a la seguretat i 

salut sobre les mesures preventives aplicables, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

9. La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la normativa sobre 

prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la seguretat i la salut dels treballadors, 

sense adoptar les mesures preventives adequades, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

10. No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals en 

matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. 

11. L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors reconeguts en la 

normativa sobre prevenció de riscs laborals. 

12. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de les seves 

funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció de i als delegats de prevenció. 

13. No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin activitats en un 

mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència l'article 24.4 de la Llei de Prevenció 

de Riscs Laborals, les mesures de cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció 

de riscs laborals. 

14. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells que 

desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i emergència. 

15. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i prevenció en 

l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan sigui preceptiu. 
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16. Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, sempre que tal 

incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut dels treballadors afectats, 

especialment en matèria de: 

 Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels llocs de treball, 

eines, maquinària i equips 

 Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les substàncies, 

agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en les empreses 

 Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d'agents físics, químics i 

biològics en els llocs de treball 

 Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar exposats a determinats 

agents físics, químics i biològics 

 Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de resultats. 

 Mesures de protecció col·lectiva o individual 

 Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies perilloses, sempre que es 

manipuli o s'utilitzi en el procés productiu 

 Serveis o mesures d'higiene personal 

 Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, llistes de treballadors 

exposats i expedients mèdics 

17. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n derivin riscs per a 

la integritat física i la salut dels treballadors. 

18. L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de les activitats de 

prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre la incorporació a l'empresa de 

treballadors amb relacions temporals de treball, de durada determinada o proporcionats per 

empreses de treball temporal. 

19. No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació assenyalats en l'apartat 

1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

20. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de prevenció de l'empresa al 

control d'una auditoria o avaluació externa quan no s'hagi concertat el servei de prevenció amb una 

entitat especialitzada aliena a l'empresa. 

21. Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de 

prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats que desenvolupin l'activitat d'auditoria del 

sistema de prevenció de les empreses o les entitats acreditades per desenvolupar i certificar la 

formació en matèria de prevenció de riscs laborals, dades de forma o amb continguts inexactes, 

ometre els que s'haurien de consignar, així com no comunicar qualsevol modificació de les seves 

condicions d'acreditació o autorització. 
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22. Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de prevenció externs, 

d'acord amb la normativa aplicable. 

9.4 INFRACCIONS MOLT GREUS 

1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut dels 

treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 

2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i la salut dels 

menors. 

3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la normativa sobre prevenció de riscs 

laborals i que, a criteri de la Inspecció, impliquin l'existència d'un risc greu i imminent per a la 

seguretat i la salut dels treballadors, o reemprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les 

causes que van motivar la paralització. 

4. L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin incompatibles amb les 

seves característiques personals conegudes o que es trobin manifestament en estat o situacions 

transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com 

la dedicació d'aquests a la realització de tasques sense tenir en compte les seves capacitats 

professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es derivi un risc greu i imminent 

per a la seva seguretat i la seva salut. 

5. Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància de la salut dels 

treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals. 

6. Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa sobre prevenció de 

riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels treballadors sense adoptar les mesures 

preventives adequades, quan es tracti de riscs greus i imminents. 

7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que desenvolupin 

activitats en un mateix centre de treball, les mesures de cooperació i coordinació necessàries per a la 

protecció i prevenció de riscs laborals, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades 

com a perilloses o amb riscs especials. 

8. No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que desenvolupin 

activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, prevenció i emergència, quan es tracti 

d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscs especials. 
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9. Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a paralitzar la seva 

activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes previstos a l'article 21 de la Llei de 

Prevenció de Riscs Laborals. 

10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions de treball en 

execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les quals no es derivi un risc greu i 

imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 

11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o autorització, fer-ho 

quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi caducat l'autorització provisional, o quan 

l'actuació excedeixi de les capacitacions de l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats 

especialitzades que actuïn com serveis de prevenció aliens a les empreses, les persones o entitats 

que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses o a les que 

desenvolupin i certifiquin la formació en matèria de prevenció de riscs laborals. 

12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de les pròpies 

activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de 

prevenció aliens, o les persones o entitats auditores i les empreses auditades o concertades. També 

serà considerat infracció greu el certificar activitats no desenvolupades en la seva totalitat. 

10 SIGNATURA DE L'AUTOR DE L'ESTUDI 

Barcelona, Juny de 2013 

L’autor/a de l’estudi 

 

Marta Anadón Rosinach 
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Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Contructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS 706-PRO-CA-5873
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels EPI: 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

2 H1447005 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

4 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 4,000 42,250 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 42,250

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

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

7 H1485140 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

8 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 1,000 169,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

10 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

11 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

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

Euro
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1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 1,000 169,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

13 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

14 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 10,000 13,000 5,000 26,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

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

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

17 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

18 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

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

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 1,000 169,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

20 H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

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

1 Concepte T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

2 T afectats activitat de l'element

3 (unitat d'amidament) T (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)

4 Renovació periòdica dels EPI: 13,000 197,000 1,000 1,000 2.561,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.561,000

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

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)

4 Renovació periòdica dels EPI: 13,000 13,000 4,000 1,000 42,250 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,250

22 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)

4 Renovació periòdica dels EPI: 13,000 119,000 1,000 1,000 1.547,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.547,000

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

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels EPI: 13,000 13,000 2,000 84,500 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 84,500

Obra 01 PRESSUPOST ESS 706-PRO-CA-5873
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

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

1 Concepte: T Duració obra

2 Unitat d'amidament: T (mesos)

3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

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

1 Concepte: T Duració obra Freqüència

2 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)

3 Total hores de dedicació: 13,000 11,000 143,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 143,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS 706-PRO-CA-5873
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

1 Concepte: T Duració obra Necessaris per

2 Unitat d'amidament: T (mes) (u)

3 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

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

Euro
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1 Concepte: T Duració obra Necessaris per

2 Unitat d'amidament: T (mes) (u)

3 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

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

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

1 Concepte: T Armaris Duració Vida mitja

2 T necessaris de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (armari) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 20,000 13,000 4,000 65,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

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

1 Concepte: T Bancs Duració Vida mitja

2 T necessaris de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (banc) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 13,000 10,000 5,200 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

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

1 Concepte: T Taules Duració Vida mitja

2 T necessàries de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (taula) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 13,000 10,000 2,600 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

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

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

1 Concepte: T Neveres Duració Vida mitja

2 T necessàries de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (nevera) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 13,000 10,000 2,600 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

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

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

1 Concepte: T Forns Duració Vida mitja

2 T necessaris de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (forn) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 13,000 10,000 2,600 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

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

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

1 Concepte: T Recipients Duració Vida mitja

2 T necessaris de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (recipient) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 13,000 10,000 2,600 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

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

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

1 Concepte: T Farmacioles Duració Vida mitja

2 T necessàries de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (farmaciola) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 13,000 6,000 4,333 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 4,333

10 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

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

1 Concepte: T Duració Nombre neces

2 T de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (mes) (u)

4 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

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

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

1 Concepte: T Duració Freqüència

2 T de l'obra de neteja

3 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)

4 13,000 22,000 286,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 286,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS 706-PRO-CA-5873
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 Part proporcional de curset periòdic: 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat Duració curset

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (h)

4 Part proporcional de curset periòdic: 13,000 13,000 5,000 2,000 67,600 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,600

Obra 01 PRESSUPOST ESS 706-PRO-CA-5873
Capítol 05  DESPESES DE CONTROL DE SALUT PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

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

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 13,000 13,000 5,000 33,800 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

Euro



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Contructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

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

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1445003P-5 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

H1447005P-6 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H144N030P-7 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,

homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

H145B002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H145C002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

H145E003P-10 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1461110P-11 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1465275P-12 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,47 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H146J364P-13 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a

la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO

20344 i UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H147L015P-14 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,29 €

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

H147N000P-15 u Faixa  de protecció dorslumbar 23,26 €

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

H1481343P-16 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H1482320P-17 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1483344P-18 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H1484110P-19 u Samarreta de treball,  de cotó 2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1485140P-20 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H1485800P-21 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H1487350P-22 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm

de gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H1489790P-23 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

H1511017P-24 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada

a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

16,08 €

(SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

H153A9F1P-25 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,34 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1001P-26 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,50 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H15Z1003P-27 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,00 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS)

H15Z1004P-28 h Formació en Seguretat i Salut 20,06 €

(VINT EUROS AMB SIS CENTIMS)

HBBAA005P-29 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

35,49 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HBBAC005P-30 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

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

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

28,30 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

HBBAF004P-31 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

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

43,34 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HM31161JP-32 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

44,32 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

HQU1531AP-33 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
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HQU1A50AP-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HQU1H53AP-35 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

160,64 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU22301P-36 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb

el desmuntatge inclòs

58,55 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HQU25701P-37 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,47 €

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

HQU27902P-38 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,13 €

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU2AF02P-39 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 115,98 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2E001P-40 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,95 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQU2GF01P-41 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,97 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

HQUA1100P-42 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

116,95 €

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQUAM000P-43 u Reconeixement mèdic 35,25 €

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

HQUAP000P-44 u Curset de primers auxilis i socorrisme 204,00 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS)
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HQUZM000P-45 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Barcelona, Juny de 2013 
L´autor/a de l´estudi:

Marta Anadón Rosinach
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

Altres conceptes 18,94000 €

P-5 H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-6 H1447005 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

Altres conceptes 12,25000 €

P-7 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,

homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 €

Altres conceptes 504,84000 €

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

Altres conceptes 6,05000 €

P-10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-11 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,47 €
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Altres conceptes 23,47000 €

P-13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a

la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO

20344 i UNE-EN 12568

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,29 €

Altres conceptes 22,29000 €

P-15 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 23,26 €

Altres conceptes 23,26000 €

P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

64,37 €

Altres conceptes 64,37000 €

P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

12,75 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-19 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó 2,23 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-20 H1485140 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

Altres conceptes 13,28000 €

P-21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,17 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-22 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm

de gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-23 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

15,30 €

Altres conceptes 15,30000 €

P-24 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada

a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

16,08 €
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Altres conceptes 16,08000 €

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,34 €

Altres conceptes 23,34000 €

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,50 €

Altres conceptes 44,50000 €

P-27 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,00 €

Altres conceptes 144,00000 €

P-28 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 20,06 €

Altres conceptes 20,06000 €

P-29 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

35,49 €

Altres conceptes 35,49000 €

P-30 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

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

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

28,30 €

Altres conceptes 28,30000 €

P-31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

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

43,34 €

Altres conceptes 43,34000 €

P-32 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

44,32 €

Altres conceptes 44,32000 €

P-33 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

Altres conceptes 246,01000 €

P-34 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €
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Altres conceptes 171,59000 €

P-35 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

160,64 €

Altres conceptes 160,64000 €

P-36 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb

el desmuntatge inclòs

58,55 €

Altres conceptes 58,55000 €

P-37 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,47 €

Altres conceptes 22,47000 €

P-38 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,13 €

Altres conceptes 30,13000 €

P-39 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 115,98 €

Altres conceptes 115,98000 €

P-40 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,95 €

Altres conceptes 91,95000 €

P-41 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,97 €

Altres conceptes 54,97000 €

P-42 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

116,95 €

Altres conceptes 116,95000 €

P-43 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

Altres conceptes 35,25000 €

P-44 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 204,00 €

Altres conceptes 204,00000 €

P-45 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,26 €

Altres conceptes 20,26000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 24,00000 €

A0140000 h Manobre 20,06000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,76000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,00000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,31000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 20,06000 €
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MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,16000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94000 €

B1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1447005 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat

segons UNE-EN 14593-1

504,84000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials

sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,

-3 i UNE-EN 420

2,90000 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

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

23,47000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons

UNE-EN 795

19,00000 €

B147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 23,26000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

64,37000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,75000 €

B1484110 u Samarreta de treball,  de cotó 2,23000 €

B1485140 u Armilla de treball ,  de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,17000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,30000 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a

seguretat i salut

24,75000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,43000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de

pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10

usos, per a seguretat i salut

0,12000 €
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MATERIALS

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,92000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29

cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,16000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,83000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat

amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

160,64000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

53,41000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4

usos , per a seguretat i salut

77,55000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat

per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 108,78000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries  de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

116,95000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 204,00000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,94 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,94000 = 18,94000

Subtotal: 18,94000 18,94000

COST DIRECTE 18,94000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94000

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1447005 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 136

1,000      x 12,25000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000

COST DIRECTE 12,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25000

P-7 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia

d'aire comprimit amb màscara, homologat segons

UNE-EN 14593-1

Rend.: 1,000 504,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia

d'aire comprimit amb màscara, homologat segons

UNE-EN 14593-1

1,000      x 504,84000 = 504,84000

Subtotal: 504,84000 504,84000
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COST DIRECTE 504,84000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,84000

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

per manipulació de paqueteria i/o materials sense

arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

per manipulació de paqueteria i/o materials sense

arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 5,78000 5,78000

COST DIRECTE 5,78000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78000

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000

P-10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90000

P-11 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,

UNE EN 346, UNE EN 347

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,

UNE EN 346, UNE EN 347

1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93000

P-12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

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

ISO 20347

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

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

ISO 20347

1,000      x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

COST DIRECTE 23,47000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47000
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P-13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer  de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 2,41000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000

P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN

795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 22,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN

795

1,000      x 19,00000 = 19,00000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i

femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 19,89000 19,89000

COST DIRECTE 22,29000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,29000

P-15 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 1,000      x 23,26000 = 23,26000

Subtotal: 23,26000 23,26000

COST DIRECTE 23,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,26000
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P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 64,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en

servei,  de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 64,37000 = 64,37000

Subtotal: 64,37000 64,37000

COST DIRECTE 64,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000

P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei,  de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei,  de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000
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COST DIRECTE 12,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-19 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball,  de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23000

P-20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb

material aïllant

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball ,  de polièster embuatada amb

material aïllant

1,000      x 13,28000 = 13,28000

Subtotal: 13,28000 13,28000

COST DIRECTE 13,28000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28000

P-21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000

P-22 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

edificació,  de PVC soldat  de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,43000 = 4,43000
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Subtotal: 4,43000 4,43000

COST DIRECTE 4,43000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43000

P-23 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei,  de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30000

P-24 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams

laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports

metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

Subtotal: 11,01500 11,01500

Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat  de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta,  de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

malla, amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm

de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

1,600      x 0,12000 = 0,19200

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa

per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i

salut

0,080      x 24,75000 = 1,98000

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i

diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,400      x 1,16000 = 2,78400

Subtotal: 4,95600 4,95600



Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Contructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11015

COST DIRECTE 16,08115

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,08115

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,

de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN

100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 20,06000 = 3,00900

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,00000 = 3,60000

Subtotal: 6,60900 6,60900

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació

antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,92000 = 11,50000

B1Z0D230 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut

12,000      x 0,43000 = 5,16000

Subtotal: 16,66000 16,66000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06609

COST DIRECTE 23,33509

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,33509

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició

de les proteccions

Rend.: 1,000 44,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,00000 = 24,00000

Subtotal: 44,06000 44,06000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44060

COST DIRECTE 44,50060

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,50060

P-27 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut

constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 144,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 24,00000 = 144,00000
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Subtotal: 144,00000 144,00000

COST DIRECTE 144,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,00000

P-28 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 20,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

COST DIRECTE 20,06000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06000

P-29 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,16000 = 6,16000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 15,23000 15,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20060

COST DIRECTE 35,49060

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,49060

P-30 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,30 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,

per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20060

COST DIRECTE 28,30060

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,30060

P-31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20060

COST DIRECTE 43,34060

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,34060

P-32 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

Subtotal: 9,06200 9,06200

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 34,83000 = 34,83000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,

per a seguretat i salut

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 35,12000 35,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13593

COST DIRECTE 44,31793

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,31793

P-33 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de

plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm

de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,

paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb

instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i

complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 246,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer  de mòdul prefabricat de sanitaris  de

3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà  de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000

P-34 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 171,59 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1A50A mes Lloguer  de mòdul prefabricat de vestidors  de

8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà  de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 171,59000 = 171,59000

Subtotal: 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000

P-35 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de

6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 160,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer  de mòdul prefabricat de menjador  de

6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament  de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 160,64000 = 160,64000

Subtotal: 160,64000 160,64000

COST DIRECTE 160,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,64000

P-36 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

Subtotal: 5,01500 5,01500
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Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior,  de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12538

COST DIRECTE 58,55038

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,55038

P-37 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m

d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 20,06000 = 3,00900

Subtotal: 3,00900 3,00900

Materials

BQU25700 u Banc  de fusta  de 3,5 m de llargària i 0,4 m

d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4

usos , per a seguretat i salut

0,250      x 77,55000 = 19,38750

Subtotal: 19,38750 19,38750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07523

COST DIRECTE 22,47173

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,47173

P-38 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 20,06000 = 7,02100

Subtotal: 7,02100 7,02100

Materials

BQU27900 u Taula  de fusta amb tauler de melamina,  de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17553

COST DIRECTE 30,13403

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13403

P-39 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 115,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 20,06000 = 7,02100

Subtotal: 7,02100 7,02100

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

1,000      x 108,78000 = 108,78000

Subtotal: 108,78000 108,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17553

COST DIRECTE 115,97653

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,97653

P-40 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 91,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800

Subtotal: 1,03800 1,03800

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000

Subtotal: 90,89000 90,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02595

COST DIRECTE 91,95395

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,95395

P-41 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de

capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 2,00600 2,00600

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries  de 100 l de

capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05015

COST DIRECTE 54,96615

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,96615

P-42 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 116,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 116,95000 = 116,95000

Subtotal: 116,95000 116,95000

COST DIRECTE 116,95000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,95000

P-43 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000

Subtotal: 35,25000 35,25000

COST DIRECTE 35,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,25000

P-44 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 204,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 204,00000 = 204,00000

Subtotal: 204,00000 204,00000

COST DIRECTE 204,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,00000

P-45 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les

instal·lacions

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20060

COST DIRECTE 20,26060

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26060
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Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873

Capítol 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97 33,800 201,79

2 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

(P - 6)

12,25 13,000 159,25

3 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

15,30 33,800 517,14

4 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit

amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 7)

504,84 2,000 1.009,68

5 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -

22)

4,43 42,250 187,17

6 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

18,17 33,800 614,15

7 H1485140 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant (P - 20) 13,28 33,800 448,86

8 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó (P - 19) 2,23 33,800 75,37

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,

homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)

2,90 169,000 490,10

10 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN

340 (P - 17)

6,31 33,800 213,28

11 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació

de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

5,78 169,000 976,82

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 18)

12,75 33,800 430,95

13 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

64,37 33,800 2.175,71

14 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar (P - 15) 23,26 26,000 604,76

15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de

120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i

folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

(P - 13)

2,41 33,800 81,46

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346

i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

23,47 33,800 793,29

17 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda

d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac

mecànic (P - 14)

22,29 13,000 289,77

18 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN

345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 11)

4,93 33,800 166,63

19 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(P - 9)

6,05 169,000 1.022,45

20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

(P - 5)

1,63 2.561,000 4.174,43

euros
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21 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

18,94 42,250 800,22

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

UNE-EN 458 (P - 3)

0,23 1.547,000 355,81

23 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 84,500 506,16

TOTAL Capítol 01.01 16.295,25

Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873

Capítol 02 Sistemes de protecció col.lectiva

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones (P - 27)

144,00 13,000 1.872,00

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 26)

44,50 143,000 6.363,50

3 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

43,34 5,000 216,70

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

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

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

28,30 2,000 56,60

5 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

44,32 5,000 221,60

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m

d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb

el desmuntatge inclòs (P - 25)

23,34 20,000 466,80

7 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en

viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el

desmuntatge inclòs (P - 24)

16,08 900,000 14.472,00

8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 29)

35,49 6,000 212,94

TOTAL Capítol 01.02 23.882,14

Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873

Capítol 03 Implantació provisional del personal d'obra

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb

tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació

de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)

246,01 26,000 6.396,26

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb

tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament

de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera

de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 35)

160,64 26,000 4.176,64

euros
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3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

58,55 65,000 3.805,75

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

22,47 5,200 116,84

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 38)

30,13 2,600 78,34

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

desmuntatge inclòs (P - 39)

115,98 2,600 301,55

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

inclòs (P - 40)

91,95 2,600 239,07

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

54,97 2,600 142,92

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 42)

116,95 4,333 506,74

10 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

171,59 24,000 4.118,16

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 45) 20,26 286,000 5.794,36

TOTAL Capítol 01.03 25.676,63

Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873

Capítol 04 Despeses de formació en seguretat personal

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 44) 204,00 33,800 6.895,20

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 28) 20,06 67,600 1.356,06

TOTAL Capítol 01.04 8.251,26

Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873

Capítol 05 Despeses de control de salut personal

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 43) 35,25 33,800 1.191,45

TOTAL Capítol 01.05 1.191,45

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Equips de protecció individual 16.295,25

Capítol 01.02  Sistemes de protecció col.lectiva 23.882,14

Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 25.676,63

Capítol 01.04  Despeses de formació en seguretat personal 8.251,26

Capítol 01.05  Despeses de control de salut personal 1.191,45

Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873 75.296,73

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

75.296,73

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost ESS 706-PRO-CA-5873 75.296,73

75.296,73

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 75.296,73

Subtotal 75.296,73

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 75.296,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, Juny de 2013 
L´autor/a de l´estudi:

Marta Anadón Rosinach
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1 INTRODUCCIÓ 

El present estudi d’Impacte ambiental té per objectiu analitzar mediambientalment el Projecte 

Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha, i definir i valorar els impactes ambientals 

que aquesta obra pot ocasionar. 

També es definiran les mesures correctores a dur a terme en les diferents fases, així com el seu pla 

de vigilància corresponent. 

Aquest Estudi d’Impacte Ambiental ha estat redactat en compliment amb la normativa vigent, la 

qual implica a tres administracions diferenciades: l’Administració de la Unió Europea, 

l’Administració de l’Estat i l’Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya. El present 

annex especifica més endavant els diferents documents considerats.  
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2 INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

2.1 INTRODUCCIÓ 

L’estudi d’impacte ambiental és en l’actualitat imprescindible donada la creixent sensibilitat social 

envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es projecten en aquest projecte 

han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible. D’aquesta manera, no han 

d’afectar-se zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny afectat ha de ser-ho de la 

menor forma possible, intentant que l’obra quedi integrada en el medi. 

L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar a la fase de la selecció d’alternatives, ja que així 

es poden evitar a priori danys ambientals importants. No obstant, els inevitables impactes que tota 

obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible amb les mesures oportunes. 

El present estudi avalua el projecte constructiu de “Projecte constructiu de la variant de la C-28 al 

seu pas per Vielha”. 

2.2 OBJECTE DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

Per justificar la viabilitat ambiental d’una actuació és necessari l'estudi previ dels paràmetres 

existents en el medi actual, per després valorar les possibles repercussions que l’obra produirà sobre 

l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir les mesures 

preventives, correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància ambiental que permeti 

establir, un cop executada la infraestructura, el correcte desenvolupament de les mesures 

establertes. 

Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i posterior correcció respecte cada medi es descriuen a 

continuació. 

2.2.1 MEDI FÍSIC 

2.2.1.1 GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA 

Els efectes que sobre la geologia i la geomorfologia pot tenir la construcció o millora d’una 

carretera estan principalment lligats als moviments de terres, a l’ocupació física de l’espai requerit, a 

l’alteració dels sòls, així com a l’explotació d’activitats extractives d’àrids, per a l’obtenció de 

materials necessaris i en determinades ocasions de terres. 

Els problemes d’erosió que sorgeixen en realitzar les obres, especialment derivats de la morfologia i  

de la inestabilitat dels talussos, es poden minimitzar amb l’aplicació de determinades mesures 

correctores. 
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La revegetació, i concretament la fixació de la vegetació al sòl, contribueix a disminuir 

significativament l’erosió produïda per la pluja i per la velocitat de l’aigua d’escolament superficial. 

En cas de que la revegetació no sigui possible, i calgui estabilitzar talussos, caldrà considerar altres 

sistemes com els bulons. 

L’estudi defineix els criteris d’ubicació d'abocadors, d’abassegaments i d’instal·lacions auxiliars. 

2.2.1.2 HIDROLOGIA 

Els efectes directes que el projecte pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània del 

medi es resumeixen, bàsicament, en quatre situacions possibles: 

 Modificació dels fluxos d’aigua superficial i subterrània 

 Efecte barrera 

 Impermeabilització d’àrees de recàrrega d’aqüífers 

 Canvis en la qualitat de l’aigua (contaminació de lesa aigües produïda pel vessament de 

substàncies com olis, hidrocarburs, etc.) 

L’estudi contempla, quan són necessàries, les mesures de protecció dels recursos hidrològics. 

2.2.1.3 AMBIENT ACÚSTIC I D’AMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

Els sistemes de transport terrestres estan considerats com una de les principals fonts d’emissió 

sonora i de gasos. 

A prop dels nuclis habitats i en àrees d’interès particular (zones de nidificació de fauna, monuments 

històrics, etc.), és convenient definir els nivells sonors i d’emissions atmosfèriques existents en 

l’actualitat, i identificar els possibles receptors afectats pel nou projecte. 

L’estudi contempla, si calen, les mesures per minimitzar el possible impacte sonor mitjançant la 

col·locació de barreres acústiques. 

2.2.2 MEDI NATURAL 

2.2.2.1 VEGETACIÓ 

La vegetació es pot veure afectada per les obres a executar en els següents aspectes: 

 Ocupació de sòl per la pròpia obra i per les obres addicionals 

 Augment de la freqüentació humana, generada per un millor accés al territori 

 Increment del risc d’incendis 

L’estudi contempla mesures de protecció dels recursos naturals, i també mesures encaminades a 

reduir el risc d’incendi i de propagació d’incendis forestals. 
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2.2.2.2 FAUNA 

L’interès d’analitzar les comunitats faunístiques és degut, per un costat, a la necessitat de preservar 

la fauna com a recurs, i per l’altre, perquè és un excel·lent indicador de les condicions ambientals 

d’un determinat territori. 

És importat localitzar les àrees especialment sensibles per a les diferents espècies, com poden ser els 

dominis vitals de les espècies, les zones de nidificació i els corredors biològics. 

En l’estudi es proposen, si calen, mesures per a la protecció de la fauna. 

2.2.3 PAISATGE 

La consideració del paisatge té dos aspectes fonamentals: 

 El concepte de paisatge com element integrador d’una sèrie de característiques del medi 

físic 

 La capacitat que té un paisatge per incorporar les actuacions que produeix el projecte 

L’estudi d’aquest vector ambiental inclou tres aspectes fonamentals: 

 La visibilitat 

 La qualitat paisatgística 

 La fragilitat del paisatge 

L’estudi contempla propostes de revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les 

actuacions relaciones amb l’obra com són: talussos, abocadors, camins d’accés, zones 

d’abassegament, etc. 

2.2.4 HÀBITAT HUMÀ 

2.2.4.1 MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

L’interès d’avaluar el medi socioeconòmic sorgeix degut a que aquest sistema es pot veure modificat 

pel projecte de la carretera. En molts aspectes aquest canvi pot ser favorable. Els aspectes essencials 

per avaluar aquest medi són els següents: 

 Activitats productives 

 Creació de llocs de treball: directes i indirectes 

 Demografia 

 Planejament urbanístic, expropiacions i plusvàlues 

 Alteració de les relacions socials i econòmiques, i canvis en la distribució de la renta 

 Efecte barrera 
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2.2.4.2 PATRIMONI CULTURAL 

Cal fer una menció especial al patrimoni cultural constituent de l’hàbitat humà i de la seva història 

per la seva importància i per la necessitat de conservar-lo.  

El patrimoni cultural es compon de: jaciments, monuments històrics, etc. 

2.3 MARC LEGAL 

2.3.1 NORMATIVA IMPLICADA 

El present Estudi d’Impacte Ambiental es desenvolupa en el marc legislatiu vigent que implica a 

tres administracions: 

1. Administració de la Unió Europea: 

- Directiva del Consell (85/337/CEE), del 27 de juny de 1985 relativa a l’avaluació 

de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi 

ambient 

- Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 

- Directiva 97/62/CEE del Consell, del 17 d’octubre de 1997, per la qual s’adopta al 

progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres 

- Directiva 97/11/CE del Consell, del 3 de març de 1997, per la quals es modifica la 

Directiva 85/337/CEE, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient 

2. Administració de l’Estat: 

- Real Decret Legislatiu 1302/1986, del 28 de juliol de 1986, d’avaluació d’impacte 

ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86 

- Real Decret Legislatiu 1131/1988, del 30 de setembre de 1988, pel qual s’aprova el 

reglament per la execució del Real Decret Legislatiu 1302/1986, del 28 de juliol, 

d’avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88 

- Llei 6/2001, del 8 de maig de 2001, què modifica el Real Decret Legislatiu 

1302/1986, del 28 de juny de 1986 (RCL 1986\2113), d’avaluació d’impacte 

ambiental 

- Llei 4/1989, del 27 de març, de conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora 

silvestres 

- Real Decret Legislatiu 1997/1995, del 7 de desembre de 1995, pel qual 

s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestre 

3. Administració de la Generalitat de Catalunya: 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals 
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- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural 

- Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 

de juny d’Espais Naturals 

- Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de Presidència 

de la Generalitat de Catalunya (derogat parcialment per la Llei 3/1998) 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals 

2.3.2 DESCRIPCIÓ DEL MARC LEGAL 

D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l'Estat 

espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, entre d’altres, 

es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, definint 21 

categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 

Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, 

imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 

comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Real Decret Legislatiu 1302/1986, del 

28 de juny de 1986, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament corresponent Real Decret 

Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre de 1988, pel que s'aprova el reglament per a l'execució del 

Real Decret Legislatiu 1302/1986. Posteriorment, aquest Real Decret Legislatiu ha estat modificat 

per dues disposicions més, que són el Real Decret Llei 9/2000 i la Llei 6/2001. 

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 

Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 

114/1988, del 7 d'abril de 1988, d’Avaluació d'Impacte Ambiental, parcialment derogat per la Llei 

3/1998 i les posteriors modificacions a aquesta llei, que son la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 

Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en forma 

d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Llei 6/2001, es defineix un grup caracteritzat 

com “Proyectos de Infraestructuras”, en el que s’hi podria incloure la carretera objecte del present estudi 

d’impacte. 

Tot i això, la Llei 7/1993, del 30 de setembre de 1993, de carreteres “destaca, en aquest sentit, 

l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de decisions amb 
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incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i ecològica de la xarxa viària en 

el seu entorn”. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

3.1 MEDI FÍSIC 

3.1.1 GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA 

El tram d’estudi transcorre per la Zona Axial dels Pirineus, la qual correspon a una franja de 

direcció E-W situada a la part central dels Pirineus i que constitueix l’eix de la Cadena. La zona 

primària axial va ser afectada intensament per l’orogènia herciniana i posteriorment ha patit 

deformacions de l’orogènia alpina, tot i que no penetratives. Totes les roques que hi afloren tenen 

una edat que va des del Càmbric fins al Carbonífer. Aquestes roques paleozoiques es troben 

deformades, existint per un costat estructures i metamorfisme hercinià i per l’altre estructures 

alpines, consistents principalment en encavalcaments.  

En la zona d’estudi s’hi troben estructures del Sinclinori de la Val d’Aran, una de les sis grans 

estructures que constitueixen la part central de la Zona Axial, on s’observen materials devonians 

constituïts per una alternança de sediments pelítics-carbonosos i carbonàtics, coberts en algunes 

parts i de forma superficial per materials holocens i plistocens, formant dipòsits al·luvials, 

col·luvials i glacials. 

Al municipi de Vielha e Mijaran es localitzen tres espais d’interès geològic: 

1. Vall glacial de Molières: espai situat sobre un substrat rocós format bàsicament per 

granodiorites del natólit-tardihercinià de La Maladeta 

2. Vall glacial de HòntHerèda (afluent del riu Nere): espai ubicat sobre un substrat rocós 

constituït per pissarres del Silurià, calcàries del Devonià superior-Carbonífer inferior, 

roques siliciclàstiques del Carbonífer i granodiorites del batòlit tardihercinià de la Maladeta 

3. Sistema Càrstic dels Uelhs deth Joèu – Còth deth Tòro: espai situat a la Vall del riu Joèu, 

sobre un substrat rocós format bàsicament per materials del paleozoic 

Tanmateix, cap d’aquests espais es troba dins de la zona d’estudi que descriuen les alternatives 

estudiades. 

Cal fer una menció al fet que les alternatives de projecte que discorren pel nord del riu Garona 

travessen una zona de risc geomorfològic d’allaus. Tanmateix, no hi ha allaus històriques 

documentades en aquesta zona i, l’existència d’una quantitat significativa de vegetació de edat 

madura (en particular d’una roureda seca confrontant), provoca que es consideri negligible 

l’esmentat risc. 

Finalment, esmentar que no hi ha cap tipus de sòl en la zona d’estudi que pugui tenir una especial 

importància agrícola. 
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3.1.2 CLIMATOLOGIA 

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, la 

tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona les 

formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet 

diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l'obra i els períodes 

òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 

La Val d’Aran és l’únic indret de Catalunya que té un clima diferent al mediterrani: l’Oceànic. La 

latitud i el relleu son els essencials determinants del clima aranès, de tipus atlàntic, ja que la vall rep 

de ple els vents provinents de l’oceà atlàntic. En general, la climatologia de la comarca és humida i 

freda. La precipitació mitja anual és elevada, entre 900mm i 1.100mm, distribuïda regularment al 

llarg de l’any, tot i que els mesos d’estiu gaudeixen d’intensitats de pluja una mica inferiors. 

Pel que fa a les temperatures, la zona es caracteritza per tenir hiverns freds, amb temperatures 

mitjanes de 2ºC, i estius suaus, amb temperatures al voltant dels 15ºC. El període lliure de glaçades 

s’entén entre els mesos d’estiu (juny, juliol i agost). 

Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la implantació 

de la nova carretera serien: les gelades durant els mesos d’hivern i les intenses precipitacions 

distribuïdes regularment al llarg de l’any. 

3.1.3 HIDROLOGIA 

La zona objecte d’estudi es troba a la vall del riu Garona. Aquest representa el curs de major 

importància de la comarca de la Val d’Aran i travessa el seu territori seguint una direcció E-W- Els 

principals afluents (el riu Nere, el de Barradòs i el riu de Toràn) procedeixen de valls perpendiculars 

a la del Garona. La xarxa de drenatge del Garona es completa amb barrancs, amb caudals 

intermitents que responen a episodis de pluges o de desglaç i fortes avingudes, els quals perfilen la 

topografia accidentada de la comarca i van a parar al curs del Garona. 

Els efectes que el projecte constructiu té sobre la hidrologia de la zona son principalment deguts a 

l’efecte barrera de l’obra respecte als fluxos d’aigua i a la impermeabilització de les zones de 

recàrrega dels aqüífers. Cal tenir en compte també els viaductes contemplats en les alternatives 

presentades, els quals es concebran procurant no envair la llera dels rius. En aquest sentit, on sigui 

possible i l’orografia ho permeti, es consideraran ponts en arc. A més a més existeix el risc de 

contaminació d’aigua per la possibilitat de vessar contaminants durant l’execució de les obres. 
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3.1.4 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Dins de l’àrea d’estudi no sembla haver-hi problemes destacables de contaminació atmosfèrica, 

essent els nivells de contaminació inferiors als establerts per la legislació. La contaminació existent 

ve causada principalment pel trànsit que transcorre per la carretera C-28, especialment durant els 

caps de setmana i els períodes de vacances. 

Tanmateix, donat que la construcció de qualsevol de les alternatives incrementarà les emissions de 

gasos i, per tant, les partícules en suspensió, es consideren mesures preventives i correctores per tal 

de minimitzar-ne els impactes. 

3.1.5 AMBIENT ACÚSTIC 

Aquest tipus d’impacte pretén determinar la pèrdua de benestar de les persones pel que fa a la 

variació dels nivells sònics imperants a la zona abans i després de l’execució de la variant. 

Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, tres elements bàsics hi intervenen: 

els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, la qualitat acústica de 

la zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics d'aquesta, i lògicament pels nivells 

de soroll produïts per l’emissor. 

L’augment del nivell de sorolls vindrà ocasionat per diferents causes en funció de la fase en la qual 

es trobi el projecte: durant la fase d’obra serà produït per la maquinària i els moviments de terres, 

mentre que en la fase d’explotació serà generat pel tràfic de la zona. 

L’impacte sobre l’ambient acústic durant la fase d’obra serà advers, temporal, recuperable, irregular i 

discontinu; tanmateix el propi de la fase d’explotació serà irreversible, recuperable i continu. 

Ambdós impactes es consideren de magnitud moderada. Si es considerés oportú, es podria observar 

la possibilitat de col·locar més endavant algun tipus d’apantallament (pantalla de metacrilat o mota 

de terres) en algun punt del traçat. 

3.2 MEDI NATURAL 

3.2.1 VEGETACIÓ 

El coneixement de l’estat de la vegetació té una gran importància en els estudis d’impacte ambiental, 

ja que no solament permet caracteritzar els impactes a la vegetació sinó que a més a més permet 

establir, a l’estudi de les mesures correctores, les espècies a revegetar. 

El bioclima imperant es caracteritza per no tenir cap període àrid al llarg de l’any, degut a que no es 

dóna un veritable estiu tèrmic i que es donen temperatures inferiors als 0ºC en alguns mesos de 

l’any. 
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La vegetació alpina i subalpina predomina el paisatge de la Val d’Aran, trobant-se molt poc alterada 

per l’ésser humà. Dins de les zones deprimides de la vall i seguint els cursos més importants d’aigua, 

on es desenvolupa el present projecte, es troben dos tipus de vegetació riberenca: la verneda amb 

càrex remot (Carici-Alnetum) i la salzeda subalpina (Salicionpentandrea), aquesta darrera molt rara i 

escassa. Les pinedes de pi negre i avetoses (VaccinioPiceetalia) predominen el paisatge dels 1.300 fins 

als 1.900 metres, ocupant principalment les obagues i vessants nord de les muntanyes. Pel que fa a 

les zones de més solana, predominen les pinedes boreals de pi roig i d’avellanoses (Fraxinio-

Carpinion). Finalment, les zones més elevades, entre els 2.200 i els 2.400 metres aproximadament, es 

torben cobertes per prats alpins (Seslerio-Junceteatrifidi). 

A la zona es troben també certs nuclis de vegetació ruderal, vegetació nitròfila lligada a jaces i 

carrerades de bestiar (Chenopodio-Taraxacetumpyrenaici), i pastures abandonades, on es troben espècies 

molt diverses i força arbustives. La trama urbana té en general molt poca o nul.la cobertura 

herbàcia. 

3.2.2 RISC D’INCENDIS 

El risc d’incendis a la comarca de la Val d’Aran és molt menor que a la resta de Catalunya, degut al 

seu marcat caràcter atlàntic. Aquest fet provoca que durant la majoria de l’any el risc d’incendi sigui 

baix i que les èpoques amb més perill es concentrin durant els mesos d’hivern, contràriament al que 

passa a la resta de la comunitat autònoma. 

Al llarg de la traça de la variant projectada i en una àrea d’influència de 100 m, no hi ha una 

comunitat forestal desenvolupada i, per tant, no hi ha una continuïtat horitzontal o vertical que 

pugui afavorir els incendis. D’acord amb el plànol de risc d’incendis facilitat pel Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Figura 19.1) el risc de la zona d’estudi és 

moderat-baix, i es pot concloure que el potencial risc romandrà en aquest domini. 
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Figura 19. 1. Plànol de risc d’incendis 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

3.2.3 FAUNA 

Tota obra de carretera o obra lineal implica una fragmentació del territori que aquesta ocupa, és a 

dir, es tracta d’una barrera artificial que genera un impacte important i directe sobre qualsevol 

ecosistema natural, a més d'un efecte indirecte d'aïllament. Per tant, és necessari realitzar les obres 

pertinents per tal de crear xarxes ecològiques, és a dir, garantir la vida animal i evitar accidents, tant 

en els animals com en les persones que circulin per la via. S'ha de permetre la mobilitat de la fauna. 

La fauna de la zona està lligada a les característiques del paisatge vegetal i a la topografia existent. La 

fauna present està constituïda bàsicament per aus, rèptils i alguns mamífers. Tot i que l’existència de 

cursos d’aigua permanents determina l’existència d’hàbitats aquàtics, aquests no es veuran afectats, 

en principi, per la variant de carretera, ja que s’evitarà envair les lleres dels rius. 

En general el present projecte d’implantació de la infraestructura no alterarà significativament els 

hàbitats de les espècies presents a la zona d’estudi: d’una banda trobem d’espècies generalistes i 

adaptables, associades a l’home, i de l’altra, espècies forestals associades a la zona d’estudi per la 

proximitat dels seus hàbitats, però que no rebran impactes significatius perjudicials motivats per la 

construcció de la variant. 

Els atropellaments de fauna són un altre dels impactes més evidents de les carreteres sobre la 

conservació de la biodiversitat. En particular, les col·lisions de vehicles amb ungulats (senglars i 
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cèrvids principalment) estan generant un conflicte creixent a considerar alhora de formular les 

mesures correctores pertinents. A la zona d’estudi es troben les següents espècies d’ungulats: isards, 

senglars, cabirols, cérvols i daines. La presència d’un viaducte en la traça de la variant possibilita el 

pas d’aquest tipus de fauna i no es preveu construir cap pas de fauna habilitat per ungulats. 

A continuació s’enumeren les espècies de vertebrats subjectes a alguna figura de protecció que es 

poden trobar habitualment dins la zona d’estudi al llarg de l’any i que es reprodueixen normalment 

en ella: 

- Sargantana aranesa (lacertaaranica): espècie protegida considerada en perill d’extinció 

- Falcó peregrí (falco peregrinus): espècie protegida considerada sensible 

- Gall fer (tetraourugallus): espècie protegida considerada sensible 

- Mussol pirinenc (aegoliusfunereus): espècie d’interès especial protegida considerada molt 

sensible 

- Picot negre (dryocopusmartius): espècie d’interès especial protegida considerada molt sensible 

- Trencalòs (gypaetusbarbatus): espècie protegida en perill d’extinció considerada molt sensible 

- Ós bru (ursusarctos): espècie protegida en perill d’extinció considerada molt sensible 

- Gat salvatge (felissilvestris): espècia d’interès especial protegida 

3.2.4 ESPAIS PROTEGITS 

Com s’aprecia a la Figura 19.2, la zona d’estudi no està inclosa en cap PEIN (Pla d'Espais d’Interès 

Natural, aprovat pel decret 328/1992 de la Generalitat de Catalunya) i tampoc forma part de la 

Xarxa Natura 2000. 

Figura 19. 2. Espais naturals protegits 

 

Font: Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran 
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D’acord amb la Directiva 97/62/CEE, sobre la “Conservació dels Hàbitats Naturals i de Fauna i 

Flora Silvestre”, les alternatives proposades no tenen una afecció directa sobre cap espai protegit. El 

projecte no entra, per tant, en conflicte amb l’objectiu de protecció (espècies, hàbitats, etc.) o amb 

les diferents normatives referides a aquests espais. 

D’altra banda, la zona d’estudi no té cap arbre monumental o d’interès comarcal segons l’inventari 

d’arbres i arbredes monumentals de Catalunya, publicat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

3.2.4.1 CONNECTIVITAT 

El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran qualifica de sòl de protecció natural i de connexió diverses 

zones properes a l’àrea d’estudi (Figura 19.3) 

Figura 19. 3. Espais naturals de valor regional i connectors territorials 

 

Font: Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran 

 Capçalera del Nere-Barranc de Bargaderèra (7E):Extens espai de substrat calcari amb 

nombrosos penyals i diversos estanys d’alta muntanya. S’hi troba una geozona d’interès 

geològic i representa un exemple de vall d’origen glacial. Constitueix un mosaic d’hàbitats 

d’interès, alguns força escassos, i espècies de fauna i flora amenaçades. Es considera fonamental 

per garantir la connexió ecopaisatgística dels dos parcs principals dels Pirineus: el parc nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc natural del Posets-Maladeta.Es tracta d’un 

indret d’interès regional 

 Baixa Vall del Nere (13E): Espai forestal dominat per l’avetosa, amb barreja d’altre espècies 

caducifòlies. S’hi troben prats de dall, i bosc de ribera al fons de la vall. S’identifica la presència 
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d’almesqueres i de llúdrigues al riu Nere. Hi ha un interès protector del sòl de les masses 

forestals en aquesta zona, de notable valor ecològic i paisatgístic, molt visibles des de Vielha. Es 

tracta d’un indret d’interès comarcal 

 Barranc de Salider i solana del Garona (12E): Espai centrat en el barranc de Salider i en una 

vessant solana de la vall de gran valor estratègic per a la connexió entre ambdues vessants de la 

Garona aigües amunt de Vielha, utilitzat prioritàriament per la fauna. Es tracta d’un indret 

d’interès comarcal 

Tanmateix, cap de les alternatives plantejades afecta cap dels espais establert com a connectors o 

com espais naturals d’interès regional. 

Pel  que fa referència a la fragmentació d’hàbitats, totes les alternatives proposades transcorren 

principalment per prats de dall i zones urbanitzades. Els únics espais connectors que podrien, a 

priori, veure compromesa la seva funcionalitat, son els rius Garona (per les alternatives localitzades 

al nord del propi riu) i Nere (per l’alternativa localitzada al sud de el riu La Garona), els quals es 

salven mitjançant viaductes que n’asseguren la permeabilitat. 

3.3 PAISATGE 

El paisatge s'identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex d’interrelacions 

derivades de la interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen. És un recurs natural, no 

renovable, de difícil reversibilitat amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit d’un procés 

d'integració contínua, entre l’acció antròpica i el medi físic. S’ha d’intentar però, de compatibilitzar 

la construcció de la carretera amb la preservació del paisatge. 

El Catàleg de Paisatges de l’Alt Pirineu i Aran divideix la comarca de la Val d’Aran en cinc unitats 

paisatgístiques, entre les quals es troba la pertanyent a la zona d’estudi anomenada Nauta Garona 

(senyalada amb el número 2, marcat amb un cercle vermell, a la Figura 19.4). 
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Figura 19. 4. Unitats de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran 

 

Font: Catàleg de Paisatges de l’Alt Pirineu i Aran 

La zona d’estudi es situa al voltant del nucli poblacional de Vielha i ocupa un terreny relativament 

pla que ocupa el fons d’una vall, la qual es troba envoltada per elevacions orogràfiques de més de 

2.000 m d’alçada (Montcorbison (2.176 m), tuc de Mieidia (2.203 m) i Bonh de Garòs (2.173 m). 

Aquesta vall s’ubica a la confluència del riu Garona, el qual forma l’eix de la vall, i el riu Nere. 

Fora del casc urbà es defineixen un conjunt de prats de dall, ocupant sobretot les vessants menys 

pronunciades orientades al sud (solanes). Aquestes fan de transició cap als boscos de frondoses, on 

predominen els faigs, els quals ofereixen una gran varietat cromàtica durant tot l’any. A cotes més 

elevades es troben principalment boscos de coníferes, formats per espècies com el pi roig 

(Pinussylvesrtis) i més amunt avet (Abies alba) i pi negre (pinusuncinata). Les cotes més elevades estan 

ocupades per prats alpins identificables des de tots el punts de la vall. Al fons de la vall, associats als 

rius Garona i Nere, es troben taques de bosc de ribera alpí, en les quals dominen espècies com el 

Salze (Salixsp). 

Es tracta d’una zona amb un valor paisatgístic elevat, molt poc alterada per l’ésser humà, i s’hi 

identifiquen les següents unitats: 

 Vessants N (obagues) 

 Vessants S (solanes) 

 Prats de dall de la plana 
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 Boscos de frondoses 

 Boscos de coníferes 

 Cursos d’aigua superficial 

La sensibilitat visual d’una zona es defineix com la quantitat de punts des dels quals aquesta pot 

ésser visualitzada. En general, les traces de les diferents alternatives travessen zones de moderada o 

baixa sensibilitat visual. 

3.4 HÀBITAT HUMÀ 

3.4.1 MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

La valoració sòcio-econòmica de la zona de projecte pot veure’s modificada per l’execució del 

present projecte de variant de la carretera C-28 al seu pas per Vielha. En la majoria dels aspectes, les 

modificacions son favorables.  

Els aspectes essencials a valorar sobre el medi son:  

- Activitats productives 

- Demografia 

- Planificació urbanística 

- Efecte barrera 

- Patrimoni cultural 

El marc sòcio-econòmic objecte d’estudi es situa al terme municipal de Vielha e Mijaran, a la 

comarca de la Val d’Aran. La zona afectada pel traçat de les alternatives es localitza principalment al 

voltat del nucli urbà de Vielha. Aquesta àrea ha patit durant els darrers anys un fort creixement 

urbanístic, fruit principalment de l’activitat turística de la zona. Tanmateix, aquest nivell de 

desenvolupament està remetent i, en tot cas, la comarca presenta una baixa densitat de població 

degut a que un ampli percentatge del sòl està destinat a l’aprofitament forestal. 

Pel que fa al planejament urbanístic, el creixement natural de la població de Vielha s’ha constituït al 

sud de la Garona. Tanmateix, el recent Pla Parcial d’Eth Solan es desenvolupa al nord d’aquesta 

barrera natural. 

L’objectiu principal del present projecte de variant és evitar el pas per l’interior del nucli urbà, per 

tal de millorar la qualitat de vida dels seus habitants, la circulació dels viatgers que el travessen sense 

parar-hi i la mobilitat dels que hi passegen. El traçat intentarà per tant, evitar envair l’espai destinat 

al desenvolupament urbà. Al mateix temps, assolir aquest objectiu permetrà una millora en la 

comunicació que reforçarà el turisme i desenvoluparà l’activitat econòmica, dedicada principalment 

als serveis. 
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Cal fer una referència a l’existència d’un sender de Gran Recorregut (GR-211) en la zona d’estudi, el 

qual es podria veure afectat directament per l’alternativa que defineix la seva traça al marge dret de 

la Garona. En el cas de l’alternativa definida al marge esquerra, es podria afectar una variant 

alternativa del mateix sender, anomenada GR 211-1. 

Finalment, pel que fa referència als serveis bàsics, cal esmentar la potencial afectació dels següents: 

aigua, tant potable com de drenatge o claveguerams; electricitat, tant la xarxa privada com 

l’enllumenat públic; telecomunicacions, i gas. L’afectació dels mateixos es troba detallada a l’Annex 

12. Serveis afectats. 

3.4.2 PATRIMONI CULTURAL 

La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels bens integrants del 

Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni català, 

desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic. 

Per considerar el patrimoni cultural de la zona d’estudi, s’han consultat els següents documents: 

Inventari dels Jaciments Arqueològics i Paleontològics de Catalunya, Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya, Pre-Catàleg de la Xarxa Patrimonial i del Paisatge de la Val d’Aran, i el 

Pla director Urbanístic de la Val d’Aran. 

S’identifica a la zona d’estudi un jaciment arqueològic catalogat: Era Vinya. Aquest data del segle 

XVI-XVII i s’hi constata la presència de ceràmiques. La solana d’Era Vinya i tot el fons de la vall 

dels Garona és una zona antropitzada des de fa segles, fet que s’explica pel seu caràcter de pas i per 

l’assentament de població. Un exemple en son els jaciments del Calcolític de Mijaran i els ponts que 

salten la Garona. 

Per aquesta raó, l’alternativa que ocupa una àrea més propera als marges de la Garona té més 

impacte sobre el paisatge històric de la zona. Així doncs, l’alternativa que passa pel sud de la 

població de Vielha i de la Garona, pel marge esquerra del riu, allunyant-se del mateix i a una cota 

més elevada, és l’alternativa que menys impactes causaria sobre el paisatge històric de la zona. 

3.5 SENSIBILITAT DEL MEDI 

Amb els mapes de vegetació, fauna, usos del sòl, superfície urbanitzada, carreteres i hidrologia 

superficial hom pot definir la sensibilitat del medi a la zona d’estudi, tal com es detalla a 

continuació: 

 Sensibilitat Baixa: prats de dall i zones urbanitzables 

 Sensibilitat Mitjana: hàbitats d’Interès Comunitari no prioritaris com zones forestals 
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 Sensibilitat Alta: zones que inclouen aspectes bàsicament lligats al medi natural, i a pendents 

del terreny, accidentat en tot l’àmbit d’estudi 

 Sensibilitat Molt alta: el patrimoni històric anteriorment comentat, lleres dels rius Garona i 

Nere, i zones ja urbanitzades  
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4 IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 

4.1 TERMINOLOGIA DE VALORACIÓ D’IMPACTES 

Un cop identificats els impactes es procedeix a la seva caracterització i avaluació d’acord amb 

l’establert al Real Decreto 1131/1998, de 30 de setembre, Reglamento para la ejecución de la 

Evaluación de Impacto Ambiental. Segons transcripció literal d'aquesta normativa ja esmentada  

l'avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 

 Impacte ambiental compatible: Aquell què la seva recuperació es preveu immediata una 

cop finalitzada l'activitat que el produeix, i no necessita de pràctiques protectores o 

correctores 

 Impacte ambiental moderat: Aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques 

correctores i/o protectores intensives, encara que sí d’un cert temps per restablir les 

condicions ambientals inicials 

 Impacte ambiental sever: Aquell en el què la recuperació de les condicions del medi exigeix 

l’adequació de mesures correctores o protectores, tot i això, amb aquestes mesures la 

recuperació serà lenta i requerirà d’un període dilatat de temps 

 Impacte ambiental crític: Aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar 

acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 

ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb mesures protectores o correctores 

4.2 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS AL MEDI 

S’han definit de manera concreta els impactes generats per la carretera objecte d'estudi, portant a 

terme la seva avaluació, diferenciant aquells que es donen durant la construcció i els de l’explotació. 

4.2.1 MEDI FÍSIC 

4.2.1.1 GEOMORFORLOGIA I GEOLOGIA 

La construcció d’accessos, de camins, i sobre tot del traçat de la carretera juntament amb els 

elements constructius que la conformen provocaran una alteració geomorfològica del terreny, 

determinada per l’aparició de relleus i formes geomètriques noves. Els moviments de terres i la 

conseqüent creació de nous talussos, els quals poden incrementar la superfície erosionable i causar 

inestabilitats en el terreny, pot tenir impactes sobre la geologia de la zona. 

La nova aparició de terraplens i superfícies amb pendent desproveïdes de vegetació podria originar 

processos erosius. A més a més, la col·locació de la plataforma de la variant en una vessant 

augmenta els riscs d’inestabilitat de les vessants. Assumint les directrius de l’estudi geotècnic en la 

definició del traçat resulta que no es produirà un augment d’inestabilitat de vessants, i en cas de 

produir-se, la pròpia secció de calçada ja estableix les mesures de correcció per evitar interaccions 

amb la traça. Per tant, l’impacte s’avalua com a compatible. 
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Cal considerar també els impactes derivats de la necessitat de reubicar els volums de terres generats 

durant el procés constructiu de la infraestructura. En aquest punt es contempla la necessitat de 

préstecs i abocadors. Aquest impacte és de tipus potencial, i tot i que pot tenir efectes importants, la 

possibilitat de definir mesures de caràcter preventiu de gran efectivitat fa que s’avaluï com a 

compatible. 

4.2.1.2 EDAFOLOGIA 

En general, la importància dels impactes sobre d’edafologia serà funció de la superfície destruïda i 

de la pròpia qualitat edàfica de les superfícies afectades. 

S’identifiquen les següents activitats potencialment causants d’impactes sobre els sòls: 

- Durant la fase de construcció: 

 Ocupació directa del sòl per la carretera projectada i altres instal·lacions 

complementàries 

 Possible contaminació del sòl per productes derivats de l’obra 

 Compactació degut al pas continu de la maquinària pesada 

- Durant la fase d’explotació: 

 Erosió deguda al canvi en les característiques hidrològiques (drenatge) del 

terreny 

 Eliminació de la capa de terra vegetal (20 cm aprox.) 

 Augment de la salinitat degut a l’estesa de potassa durant l’hivern per evitar el 

glaç al ferm 

En el cas de la carretera proposada, la pèrdua de sòl, i de capa vegetal, per ocupació de la pròpia 

traça és significativa. Tanmateix, els sòls ocupats son principalment prats de dall. L’impacte es 

caracteritza de notable i de difícil recuperabilitat a les zones ocupades directament per la traça, i per 

tant s’avalua com a moderat. 

Per altra banda, la destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal es donarà per l’ocupació 

d’instal·lacions auxiliars necessàries per l’obra, com préstecs, abocadors temporals o permanents, 

accessos, etc. Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions auxiliars, seran zones que 

després de les obres hauran de retornar als usos previs. Així, es valora l’impacte com moderat per 

activitats d’abassegament temporal de terres vegetals i per abocadors (es preveu la necessitat 

d’utilitzar zones dels prats de dall o zones degradades properes a la traça, tot i que es procurarà 

utilitzar àrees que ja es destinin actualment a l’apilament de materials), i com compatible per 

préstecs, ja que en principi s’utilitzaran activitats extractives legalitzades. La possible contaminació 

del sòl per productes derivats de l’obra i la compactació deguda al pas continu de la maquinària 
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pesada, tot i que s’intentarà reduir al mínim per evitar-ne els impacte que poden ocasionar al medi, 

es consideren activitats d’impacte moderat. 

L’augment de salinitat i l’erosió que es produiran durant la fase d’explotació, tot i que irreversibles, 

s’intentaran limitar a l’àrea estrictament ocupada per la carretera, fent que aquest impacte sigui 

mínim. Tanmateix, donada l’entitat de les obres, i el seu caràcter extensiu i acumulatiu, l’impacte es 

considera moderat. 

4.2.1.3 CLIMATOLOGIA 

Les alteracions del clima poden ser de dos tipus: canvis microclimàtics i canvis mesoclimàtics. Pel 

que fa als primers, els impactes per canvis microclimàtics es poden donar en les rodalies de la via 

causats per la diferent refractància dels nous materials de superfície, com l'asfalt o superfícies nues 

de vegetació. Són canvis difícils de quantificar i d'extensió superficial reduïda. Únicament es poden 

donar, o poden ser detectats, en les proximitats de les zones més freqüentades, o en les zones 

urbanitzades. La seva relativa importància, fa que l’impacte sigui caracteritzat de mínim i avaluat 

com a compatible. 

L'impacte per canvis mesoclimàtics ve generat per la creació de corredors entre valls i pels efectes 

barrera produïts per certes infraestructures, que influeixen en el règim local de vents. Poden afectar 

superfícies extenses, tenint importància per la difusió de contaminants atmosfèrics, creació de noves 

corrents d'aire, variacions en la insolació, etc... Donades les transformacions mínimes respecte la 

geomorfologia del terreny per les noves obres, no hi haurà canvis mesoclimàtics importants derivats 

de la construcció de la nova calçada, pel que l’impacte es caracteritza de mínim i s’avalua de 

compatible. 

4.2.1.4 HIDROLOGIA 

S’identifiquen les següents activitats potencialment causants d’impactes sobre la hidrologia: 

- Durant la fase de construcció: 

 Moviments de terres 

 Producció de residus durant les obres 

 Possible contaminació del sòl per productes derivats de l’obra 

 Processos de construcció de les obres de drenatge que comportin la generació 

d’aigües residuals que s’hagin d’abocar a la llera pública 

 Compactació degut al pas continu de la maquinària pesada 

- Durant la fase d’explotació: 

 Pas de les alternatives sobre zones amb risc d’inundació 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 19. Estudi d’Impacte Ambiental 

26 

 Erosió deguda al canvi en les característiques hidrològiques (drenatge) del 

terreny 

 Eliminació de la capa de terra vegetal (20 cm aprox.) 

 Augment de la salinitat degut a l’estesa de potassa durant l’hivern per evitar el 

glaç al ferm 

Cal fer una distinció entre la hidrologia subterrània i la superficial. Pel que fa a la primera, l’àmbit 

d’estudi es troba inclòs a la Unitat Hidrogeològica del riu La Garona, segons criteris de classificació 

adoptats per l’Agència Catalana de l’Aigua. La inexistència d’aqüífers protegits en la zona i la forta 

presència d’aigües superficials, farà que no calgui considerar impactes referents a la contaminació 

dels aqüífers i sí els de les aigües superficials, sobre les quals s’hauran de contemplar diversos 

impactes. 

En primer lloc, s'haurà de tenir en compte l'alteració de les condicions de drenatge per acumulació 

de terres en els drenatges transversals. Durant la construcció i donada la superfície de sòl sense 

vegetació, és possible l’arrossegament de terres comportant l’obturació de les obres de drenatge de 

la carretera i dels camins interceptats per les vies de drenatge. En general, l’impacte té un caràcter 

temporal, reversible i extensiu, i es manifestarà a mig termini fins a la restauració dels espais 

degradats, però considerant la seva menor afectació a la carretera l’impacte s’avalua com a moderat. 

També cal considerar la contaminació per sòlids en suspensió. A part dels processos de 

sedimentació que es puguin donar abans d’arribar a la xarxa hidrogràfica, gran part d’aquests 

materials seran arrossegats per rius i torrents, on les partícules més fines quedaran en suspensió 

contaminant les aigües. Donada l’entitat de les obres, i el seu caràcter extensiu i acumulatiu, es 

considera moderat. 

És important tenir en compte també la contaminació de les aigües superficials per abocaments 

incontrolats de productes procedents de les obres. La pròpia obra genera un seguit de productes 

(olis, greixos i carburants de la maquinària, pintures, aglomerats i ciments, aigües residuals del 

personal adscrit a l’obra, etc.) susceptibles de contaminar les aigües superficials. En general els 

impactes derivats de l’abocament d’aquests materials pot ser notable, i degut a l’entitat dels cursos 

interceptats i el seu caràcter potencial l’impacte s’avalua com sever. Tanmateix, es poden aplicar 

mesures preventives senzilles per tal de reduir-lo al mínim i fer-lo compatible. 

Finalment, cal comentar el risc d’inundació geomorfològica. Les zones amb rics d’inundació 

geomorfològica son en la gran majoria zones actualment urbanitzades i, es considera per tant que, ja 

estan degudament considerades en el planejament municipal. En aquest sentit, també cal destacar 

els viaductes contemplats en les alternatives proposades pel present projecte: aquests estan 

dissenyats per superar les zones inundables amb períodes de retorn de 500 anys. 
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4.2.1.5 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Els canvis en la qualitat de l'aire es produeixen en dues fases ben diferenciades, la fase de 

construcció i la fase d’explotació, i amb contaminants també de característiques diferents. 

Durant la fase de construcció, i degut principalment als moviments de camions i maquinària, 

juntament amb el propi moviment de terres en les diferents operacions a dur a terme, es produirà 

un augment de partícules en suspensió i sedimentables, les quals podrien afectar a la salut de les 

persones, a la taxa de producció dels cultius i a les formacions vegetals properes. Aquest fenomen 

es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en la traça, accessos, instal·lacions 

auxiliars, i zones de préstec i abocadors, de forma proporcional a l’ocupació. Tot i que l’impacte 

sigui de caràcter temporal i reversible, pel volum de terres mobilitzat, la sensibilitat i nombre de 

receptors, es caracteritza com a notable i negatiu, i s’avalua com a moderat. 

Durant la fase d’explotació, es podria produir un augment d’immissió de contaminants provinents 

de la combustió dels vehicles. Aquestes emissions tenen major importància en vies urbanes i 

periurbanes, on pot haver ja nivells d'immissió elevats i superar-se llindars no desitjables per efectes 

sinèrgics. A més a més, es preveu un augment en els nivells d’immissió respecte a l’estat previ degut 

a l’augment en el tràfic motivat per la construcció de la nova variant. Tanmateix, en tot el corredor 

no hi ha altres elements implicats en l’emissió de contaminants, essent la font més important la 

carretera, i per tant no són d’esperar valors per sobre dels legislats provinents de la pròpia emissió o 

dels efectes de sinèrgia. Per tot això, es valora l’impacte com a compatible. 

També cal considerar que l’eliminació d’una certa quantitat de vegetació tindrà repercussions sobre 

la qualitat atmosfèrica, especialment en la zona de construcció. Tanmateix, degut a la limitada 

afecció sobre la vegetació que aquesta tindrà, es considera com un impacte compatible. 

4.2.1.6 AMBIENT ACÚSTIC 

Els impactes provocats per contaminacions sonores es diferencien segons siguin durant la 

construcció o durant l'explotació. 

Els impactes acústics durant la fase de construcció deriven dels treballs de la maquinària i plantes de 

treballs, i del pas constant de vehicles de gran tonatge per l’entorn a l’àrea de construcció. S’ha de 

considerar que la zona d’obres es troba relativament pròxima, confrontant, al nucli urbà i, per tant, 

poden ser més fàcilment audibles. Tanmateix, degut al caràcter temporal i reversible de l’impacte 

general, es considerarà com compatible. 

Durant la fase d’explotació, també pot haver-hi un increment en el nivell sònic en alguns moments 

provinent de la circulació de vehicles, degut a que la nova i l’antiga traça es trobaran en 

funcionament de forma simultània. Donat que la variant permetrà que molts dels vehicles que 
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actualment passen per l’interior del nucli urbà circulin per l’exterior, tot i que es preveu un augment 

en el trànsit, es reduirà el nivell sonor percebut des de la ciutat i, per tant, s'estimarà l’impacte com a 

compatible. 

4.2.2 MEDI NATURAL 

4.2.2.1 VEGETACIÓ 

Les zones d’afectació a la vegetació es localitzen a la superfície a ocupar per la pròpia 

infraestructura, les obres auxiliars i els possibles camins nous a obrir. També cal considerar la 

inhibició fisiològica de la vegetació propera a la infraestructura i els danys col·laterals sobre la 

vegetació propera. 

En quant a la pèrdua de biomassa vegetal, la tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada per 

la traça comporta una pèrdua de la biomassa vegetal viva (arbustiva, herbàcia i lianoide). Els 

elements afectats són les formacions vegetals descrites a l’apartat de vegetació que es troben sobre 

l’àrea a ocupar per la nova variant. Aquest impacte es produeix durant la fase de construcció i 

presenta una duració permanent sobre el traçat. No obstant, en els terraplens i desmunts, si es 

donen les mesures correctores necessàries, el seu efecte pot ser temporal. Les característiques 

intrínseques (alta compactació, pobresa nutritiva, sequera acusada, dèbil infiltració...) d’aquests en 

dificulten la recuperació natural. Cal esmentar que els primers estadis d’aquesta recuperació 

espontània es caracteritzen pel domini d’espècies pioneres i colonitzadores que, si bé disminueixen 

els processos erosius, sovint porten associats alguns problemes com la fàcil proliferació d’incendis. 

Així doncs, l’impacte causat per la tala i esbrossada es considera sever. No obstant, el grau 

d’atenuació pot ser elevat si s’apliquen les mesures preventives i correctores adequades. 

Pel que fa a la degradació de les comunitats properes per desbordament de les accions 

constructives, l’abocament de terra incontrolat provinent de l’obertura de talussos sobre les 

comunitats del marge dels traçats proposats, el trànsit de qualsevol tipus de vehicle, principalment 

maquinària pesada, per la zona d’obra i vies d’accés, pot provocar una degradació de la vegetació. 

La pèrdua de plantes per enterrament, trepig o la ruptura de branques que sol provocar l’entrada de 

plagues dona lloc a un augment de la pèrdua de biomassa vegetal. En general, tota la vegetació que 

envolta la superfície d’ocupació de l’obra, incloent les vies d’accés, es veurà afectada per aquest 

efecte, el qual apareixerà de manera irregular durant el període de construcció i amb una duració 

limitada i temporal. Si la seva intensitat no és elevada la reversibilitat es pot produir de manera 

natural, o amb mínimes mesures correctores, pel que en aquests casos es podria considerar 

l’impacte de moderat. 
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Un impacte col·lateral important és la pèrdua de capacitat regenerativa de la vegetació. La 

resistència de les comunitats vegetals davant d’una pertorbació està parcialment condicionada per la 

capacitat de regeneració intrínseca de la vegetació. Moltes de les espècies herbàcies perennes 

presenten la capacitat de regenerar vegetativament noves plantes a partir d’òrgans subterranis 

(rizomes, bulbs, tubercles,...). Aquest tipus de reproducció asexual constitueix un avantatge en 

comparació amb la basada en la dispersió de llavors, ja que l’energia acumulada als òrgans de 

reserva permet que la recuperació sigui més ràpida. Donada l’extensió i duració de les 

conseqüències de l’impacte i que l’aplicació de mesures regeneratives pot disminuir l’impacte de 

forma significativa, la magnitud es considera moderada. 

També cal esmentar una possible pèrdua de producció vegetal per augment de sòlids en suspensió 

en l’atmosfera, o per emissió de contaminants per la maquinària durant la construcció i trànsit 

durant l’explotació. Aquest és un impacte temporal i reversible, i s’avalua com a compatible. 

4.2.2.2 RISC D’INCENDI 

L’impacte sobre el risc d’incendi s’explica pels següents riscs: 

- Risc per fogueres 

- Risc per maquinària 

- Risc per tasques determinades 

Degut a que l’obra es desenvolupa en un entorn únic amb uns recursos forestals accentuats, i a la 

necessitat d’establir mesures preventives, l’impacte es considerarà moderat. 

4.2.2.3 FAUNA 

Construir una carretera sobre un terreny natural genera impactes sobre la fauna ja que pot alterar els 

hàbitats ocupats o utilitzats per la mateixa. A més a més, es pot alterar el seu comportament degut 

al soroll generat. 

Durant la construcció de l’obra, es dóna un procés de destrucció física dels hàbitats ocupats o 

explotats per la fauna. Cal considerar la destrucció del sòl i la vegetació de les zones afectades per la 

traça, els terrenys ocupats per les instal·lacions auxiliars, préstecs, abocadors i accessos. En els 

trams on la carretera nova coincideixi amb l’antiga, l'afectació de nous espais no serà tan acusada. 

En aquest sentit, l’impacte es produirà en les noves zones d’ocupació, que es caracteritza 

d’important i permanent i s’avalua de sever. 

Al mateix temps, s'ha de contemplar la desaparició física dels propis animals durant l’execució de 

l’obra, en el pas de la maquinària o en les zones destinades a abassegament de terres. Afectarà 

especialment a vertebrats de desplaçament lent, com els micromamífers, amfibis, rèptils i aus durant 
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el període de nidificació. L’impacte apareix durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mig 

termini. Es considera un impacte reversible per a les espècies amb bons efectius poblacionals i 

irreversible per a les espècies més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, 

presumiblement no suposarà la disminució efectiva de cap espècie. L’impacte s’avalua com a 

moderat. 

Pel que fa a l'alteració dels comportaments de la fauna per augment del soroll, els propis derivats de 

l’activitat de l’obra espantaran a la fauna, principalment vertebrada, dificultant la seva activitat. 

Aquest fenomen es produirà principalment durant el moviment de terres i al llarg de tot el traçat. 

L’impacte serà temporal i reversible, i una vegada finalitzada l’acció pertorbadora les espècies 

tornaran als espais ocupats anteriorment. Per aquest motiu, l’impacte s’avalua com a moderat. 

Durant l’explotació té lloc l’anomenat efecte barrera. Aquest considera l’impediment de lliure 

circulació dels animals de l’entorn produït per l’existència de desmunts i de terraplens de la via. 

Totes les alternatives considerades poden representar un efecte barrera ja que poden tallar rutes 

d’accés al riu utilitzades per la fauna. Tanmateix, les obres de drenatge estaran habilitades pel pas de 

fauna i el efecte barrera és donarà en una longitud relativament reduïda i, per tant, en aquest cas 

l’impacte es considerarà moderat. 

Finalment, cal  fer una menció a l’increment en el risc de col·lisió amb ungulats que la construcció 

de la nova variant genera. Degut als problemes que s’han donat últimament amb aquest tipus de 

col·lisions, es considerarà aquest impacte com moderat. 

4.2.2.4 ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

No s’identifica cap impacte sobre Espais Naturals protegits degut a que les alternatives no en 

travessen cap. 

4.2.3 PAISATGE 

Els impactes de caràcter permanent i irreversible sobre el paisatge son principalment l’aparició de la 

nova infraestructura, i dels talussos associats, dins del camp visual.  

L’alternativa amb traça al nord té un impacte major sobre el paisatge, degut a que es troba al mig 

d’una zona amb un paisatge pirinenc pràcticament inalterat; la traça ubicada al sud s’integra una 

mica més en el nucli urbà, bordejant-lo. A més a més, les dues alternatives presenten desmunts de 

potències elevades en els seus trams finals, els quals tenen un impacte negatiu sobre el paisatge. 

Tanmateix, tal i com es mostra en el punt 4.3 del present annex, en general, les traces de les 

diferents alternatives travessen zones de moderada o baixa sensibilitat visual. Així, l’impacte es 

considera moderat. 
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A més a més cal contemplar l’impacte de caràcter temporal i reversible derivat de la incidència dels 

elements utilitzats durant la fase d’obres (maquinària, brutícia, abassegaments...). L’impacte es 

caracteritza de compatible. 

4.2.4 HÀBITAT HUMÀ 

4.2.4.1 MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

La construcció d'una carretera com la projectada, en general comporta impactes positius socials i 

econòmics, derivats de la major agilitat, millores en les condicions de vida dels habitants del nucli 

urbà afectat i  major seguretat en el tràfic de la nova carretera. Aquesta millora afecta l’activitat 

econòmica amb una millor connexió amb els centres d’activitat i permetent per tant un millor 

equilibri territorial. A més a més, es permetrà reforçar el turisme, el qual desenvoluparà el sector 

econòmic, molt dedicat als serveis. Així, es pot concloure, que incrementant-se la mobilitat, 

l’impacte de l’alternativa sobre el territori és positiu, notable i s’avalua com a compatible. 

Cal tenir en compte també que l’execució de les obres generarà llocs de treball directes, fet que 

comportarà un desenvolupament tant econòmic com social d’una part de la població. Altres 

sectors, com el de l’hostaleria també podrien veure la seva activitat reforçada durant el període que 

durin les obres. 

Cal esmentar també la possible afectació directa que les alternatives tenen sobre un sender de gran 

recorregut i una variant del mateix (GR-211 i GR-211-1), i sobre els serveis. En cas d’afectar-se i 

degut a la necessitat d’establir mesures correctores, l’impacte serà avaluat com sever i serà necessari 

dur a terme la seva reposició. 

4.2.4.2 USOS DEL SÒL 

En aquest punt caldrà considerar els impactes que la nova carretera té sobre els usos actuals del sòl 

per sobre dels quals es projecta el seu traçat. 

Així, en primer lloc es consideraran impactes sobre l’agricultura i la ramaderia. En aquest cas no es 

produirà cap impacte degut a que les alternatives no ocupen terrenys agrícoles o ramaders i per tant 

es tracta d’un impacte compatible. 

L’entorn del primer km de la zona d’estudi està format principalment per terres destinades a 

pastures i prats prop de la fons de vall originada pel curs del Garona. La presència de boscos tenen 

gran importància com a protecció de les vessants d’erosió del sòl i les esllavissades. També hi ha 

una vegetació força desenvolupada a la ribera de la llera de la Garona. Degut a que no s’afectaran 
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boscos i es preservarà la vegetació de ribera, mitjançant la implantació de viaductes que no envairan 

la llera del riu, l’impacte s’avaluarà de moderat. 

Es podria produir també un impacte per ocupació de sòl urbà, el qual podria comportar la 

necessitar de dur a terme expropiacions. 

4.2.4.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Sobre el planejament urbanístic s'ha de considerar la compatibilitat amb el planejament local vigent. 

Els impactes es poden produir sobre: 

 L’estructura actual del municipi i les seves relacions amb l’entorn 

 Sobre els documents de planejament 

Pel que fa a les diferències amb el planejament local vigent, gairebé tot el traçat de la carretera per 

totes les alternatives s’ha ubicat en sòl no urbanitzable. Així l’impacte s’avalua com a moderat. 

Tanmateix, cal tenir en compte que l’alternativa ubicada el sud es troba a l’àrea de creixement 

natural de la ciutat de Vielha. 

En canvi, l'afectació sobre l’estructura actual del municipi i les seves relacions amb l’entorn no serà 

important i l’impacte s’avalua compatible. 

4.2.4.4 PATRIMONI CULTURAL 

Els impactes generals sobre el patrimoni vénen definits, tant en el patrimoni arqueològic com en 

l’arquitectònic, per: 

 Afeccions directes per destrucció d’elements patrimonials, per la superposició de la traça 

 Canvis en l’accessibilitat, que pugui repercutir sobre el coneixement de la riquesa cultural 

de la zona, o per altra banda, per espoliació, especialment de jaciments arqueològics 

L’alternativa que ocupa una àrea més propera als marges de la Garona té més impacte sobre el 

paisatge històric de la zona, considerat moderat, i l’alternativa que passa pel sud de la població de 

Vielha i de la Garona, pel marge esquerra del riu, allunyant-se del mateix i a una cota més elevada, 

causa un impacte considerat com compatible.  
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5 ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES, PREVENTIVES I 
COMPENSATÒRIES 

En el present apartat es fa la proposta de les mesures correctores considerades per als diferents 

impactes considerats. 

5.1 MEDI FÍSIC 

5.1.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Es limitaran els moviments de terres als estrictament necessaris. A més a més, es restringirà l’ús 

d’abocadors i préstecs a zones legalment habilitades. En cas de necessitar un abocador temporal, 

aquest s’ubicarà en àrees degradades. Les explosions necessàries per dur a terme desmunts, estaran 

degudament legalitzades, en les quals la morfologia final dels desmunts generats estaran lligats a la 

llicència d’explotació. Per evitar els impactes deguts a voladures, les mesures possibles són fer 

pretalls en el límit de desmunt, comportant una reducció significativa de la propagació de les 

vibracions. Alhora també permet un millor acabat per a les obres de restauració. 

Degut a que la revegetació és una part important per evitar l’erosió de les vessants, es prescriu, com 

a mesura correctora complementària, la seva execució des de l’inici de l’obra i seguir-ne el 

desenvolupament. Cal tenir en compte que només es revegetaran els terraplens, els quals tenen un 

pendent 3H:2V, ja que el pendent dels desmunts es massa elevat, el què provocaria que la terra 

vegetal no s'agafés bé i fos fàcilment erosionable. En lloc d'això, en aquests talussos es col·locaran 

malles metàl·liques protectores allà on es presenti roca fracturada i hi hagi perill d'algun 

despreniment. 

5.1.2 EDAFOLOGIA 

Per tal de limitar la destrucció directa per la traça i zones d’ocupació temporal com a mesura 

preventiva prèvia, es farà una delimitació prèvia de la zona a afectar i es durà a terme una 

senyalització correcta de l’obra (peus de terraplè, capçaleres de desmunt, traça, zones expropiades 

temporal i/o definitives, etc.). 

Els abocament fora dels llocs expressament adequats estaran prohibits. El compliment d’aquesta 

norma requerirà d’un control intens i de la conscienciació del personal adscrit a l’obra. Caldrà parar 

una especial atenció a les lleres de barrancs i torrents. A més a més, es construiran basses de 

decantació i sistemes de prevenció de contaminació. 

En cas que sigui necessari, es durà a terme un procés de restitució de la qualitat del sòl. 

5.1.3 CLIMATOLOGIA 
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Degut a la baixa importància dels impactes sobre la climatologia no es considera necessari 

contemplar mesures correctores. 

5.1.4 HIDROLOGIA 

Pel que fa a l'alteració de les condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges 

transversals, es considera el dimensionament del pendent de les obres de drenatge suficient per a 

que no permetin règims deposicionals en la traça, especialment en els punts d’intercepció de lleres. 

Aquesta mesura correctora serà vàlida també per l’impacte de contaminació de les aigües per sòlids 

en suspensió. 

D'altra banda, per evitar la contaminació de les aigües superficials per abocaments incontrolats de 

productes procedents de les obres als cursos superficials o a qualsevol part de l’entorn de l’obra, 

caldrà concentrar les activitats d’impacte, per tal d’establir mesures preventives en punts específics, i 

caldrà controlar les aigües sortints. A més a més, es construiran basses de decantació i sistemes de 

prevenció de contaminació. 

5.1.5 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Per evitar l'impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la construcció es 

prendran les següents mesures: 

 Regs periòdics als camins per evitar emissions de pols a l’atmosfera 

 Revisió periòdica dels vehicles de l’obra 

 Utilització i adequació de la xarxa de camins actual i no obrir nous camins 

 En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de maquinària, es podran aplicar 

mesures de més llarga durada, com estabilitzants, o fins i tot regs asfàltics 

 Revegetació per fases (seguint el ritme de l’obra) per reduir la immissió de partícules 

deguda a l’erosió eòlica sobre superfícies nues de vegetació disminuint el temps d’exposició 

5.1.6 AMBIENT ACÚSTIC 

Per disminuir els impactes derivats del moviment de maquinària durant la construcció, es preveu 

establir un horari de treball raonable que sigui compatible amb el ritme i planificació de l’obra. Així, 

només es treballarà els dies laborables de 8:00 a 20:00, garantint en tot moment que no es superen 

els nivells sonors establerts. 

A més a més, es durà a terme un acurat manteniment de la maquinària, en compliment de les 

directives comunitàries d’aplicació. 
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5.2 MEDI NATURAL 

5.2.1 VEGETACIÓ 

En general, es seguiran els següents criteris: 

1. Afectació mínima, amb un acurat marcatge de la traça i dels camins de servei, i 

instal·lacions auxiliars de l'obra 

2. Utilització i adequació de la xarxa de camins actual, i no obrir nous camins. 

3. Reconstrucció de biòtops, dels factors que fan possible el desenvolupament de la 

comunitat 

4. Reconstrucció de les comunitats afectades, mitjançant la plantació de les espècies 

característiques 

Pel que fa a la pèrdua de biomassa vegetal es durà a terme la restauració dels espais d’ocupació 

temporal i superfícies generades per la nova obra, com a mesura de compensació, mitjançant 

l'aportació i estesa de 20 cm de terra vegetal i, posteriorment, amb hidrosembra. A més, per evitar la 

pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació es decaparà la terra vegetal i s’abassegarà en les 

zones d’ocupació temporal, en alçades inferiors a 2 metres, per tal de poder reutilitzar-la 

posteriorment per recobrir les superfícies a restaurar. 

5.2.2 RISC D’INCENDIS 

Per tal d’evitar l’aparició d’un incendi i les dramàtiques conseqüències que aquest tindria sobre la 

zona, cal establir mesures contra els incendis forestals. A més a més, és indispensable elaborar un 

Pla de Protecció contra incendis. 

Es durà a terme la senyalització de “Zona d’alt risc d’incendis forestals” i s’establiran les franges de 

seguretat i protecció pertinents, les quals caldrà mantenir degudament. També es considerarà la 

inflamabilitat de les diferents espècies a l’hora de definir els models de plantació. 

5.2.3 FAUNA 

Per evitar la destrucció física dels hàbitats ocupats o explotats per la fauna es durà a terme un 

estricte marcatge de la traça i de les zones destinades a instal·lacions auxiliars. A més a més, totes les 

zones afectades temporalment per les obres es restauraran creant nous hàbitats per la fauna. 

Pel que fa a l'alteració dels comportaments de la fauna per augment de soroll, les mesures seran de 

tipus preventiu, evitant l’ocupació en els mesos més sensibles. És a dir, es recomana l’inici de les 

obres en els períodes on la fauna té capacitat d’escapatòria, fugint dels períodes d’hivernació i 

nidificació. 
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Per tractar l’efecte barrera es condicionaran tots els viaductes projectats per tal que hi pugui passar 

la fauna. Això s’aconseguirà establint una estructura d’un únic va que no afecti la vegetació de 

ribera. 

Finalment, es controlarà la velocitat dels vehicles durant l’obra per tal d’evitar atropellaments, tant 

de fauna com de personal adscrit a l’obra. 

5.3 HÀBITAT HUMÀ 

5.3.1 MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

Per tal de preservar el medi sòcio-econòmic de la zona, caldrà reposar tot els serveis afectats, 

incloent el sender de gran recorregut GR-211 i la seva variant GR-211-1, i els serveis, en cas de que 

es veiessin afectats. 

5.3.2 USOS DEL SÒL 

Per pal·liar els efectes negatius d’ocupació de sòls de propietat privada, es compensarà 

econòmicament el cost de les expropiacions als propietaris. 

A més a més, per tal de limitar al màxim l’ocupació y els impactes no desitjats sobre el terreny i els 

propietaris, no s’afectaran els marges dels cultius innecessàriament. 

Cal tenir en compte també la projecció de viaductes en forma d’arc que evitaran envair les lleres 

dels rius i la vegetació de ribera. 

5.3.3 PLANEJAMENT URBANÍSITC 

Per garantir la compatibilitat amb el planejament local vigent s’adequa el traçat de la carretera als 

documents de planejament el màxim possible, evitant passar per terreny urbanitzable. 

En cas de que, inevitablement, s’afectés una part de sòl urbanitzable, encara que limítrofa, es 

compensaria econòmicament el cost de l’expropiació als propietaris. A part d’això, es realitzarà, 

evidentment una reposició de la xarxa viària local i veïnal afectada pel projecte. 

5.3.4 PATRIMONI CULTURAL 

Si en el transcurs de les obres es realitzés algun tipus de troballa de caràcter arqueològic, caldria 

notificar-la a l’administració. 
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5.4 PAISATGE 

Caldrà dur a terme una correcta gestió dels residus generats durant l’execució de l’obra i evitar la 

degradació de l’entorn per acumulació d’abocament derivats de les obres. Es recolliran tots els 

materials generats en l’obra, així com totes les instal·lacions temporals i s’enviaran a abocadors 

autoritzats tots els residus que puguin trobar-se a la zona. 

La zona haurà de ser revegetada en finalitzar les obres. Haurà de retirar-se la primera capa present al 

sòl, dur a terme un escarificat i una descompactació, i posteriorment aportar-hi terra vegetal. Per 

acabar caldrà hidrosembra la zona amb espècies herbàcies. Es definiran models de plantació 

específics, proporcionats amb les escales d’observació. 

Finalment, les rotondes de les interseccions s’hauran d’enjardinar. 
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6 CONCLUSIONS 

Després de realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental, cal destacar que cap dels impactes identificats 

s’ha definit com crític. Tot i que existeixen força impactes qualificats com compatibles o moderats, 

ben pocs es consideren severs, i exceptuant els que es relacionen amb l’ocupació del terreny que 

suposa la pròpia infraestructura, tots es poden reduir mitjançant l’aplicació de les pertinents 

mesures recollides.  

La majoria dels impactes adversos poder reduir-se mitjançant l’aplicació de les mesures preventives, 

correctores y compensatòries recollides en el present Estudi d’Impacte Ambiental.  

Per tant, tenint en compte les característiques que presenta la zona estudiada i els possibles 

impactes detectats, el projecte objecte d’estudi es pot qualificar com viable, sempre que es duguin a 

terme totes les mesures correctores i compensatòries definides en el present estudi. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex, d’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes 

Constructius, és definir un Pla de Control de Qualitat per tal de verificar la qualitat dels materials 

emprats a l’obra, i dur a terme una comprovació dels resultats obtinguts després de l’execució de les 

diferents partides. En aquest Pla de Control de Qualitat s’assenyalen les unitats objecte de control, 

el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar, així com  el temps d’execució i el pressupost. 

Es realitza mitjançant el programa TCQ-2000 i es parteix de la relació de partides d’obra del present 

projecte i del seu amidament. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tres tipus següents: 

 Control del material 

 Control geomètric 

 Control d’execució 

Si l’import total del pressupost per la realització d’aquests assajos de contrast és inferior a l’1% del 

Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra no caldrà considerar una partida per a la realització 

de assajos fins a completar aquest important, corrent tots els costos originats pels assajos a càrrec 

del contractista. En cas de superar l’1% del Pressuport d’Execució per Contracte de l’Obra, caldrà 

considerar l’esmentada partida. 

2. ASSAJOS DE QUALITAT 

Pel que fa a les unitats d’obra amb més importància respecte al control de qualitat són tots aquells 

treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. Les unitats d’obra de major importància 

respecte al control de qualitat són per tant: els ferms, els àrids i els regs. 

Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la variant queda 

fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic. Tanmateix, s’indiquen a continuació unes 

consideracions de caràcter general sobre la realització dels assajos. 

L’Enginyer Director del Contracte especificarà els assajos a realitzar-se. Abans de les ordres 

d’execució dels assajos, caldrà programar en detall les successives etapes enumerades a continuació: 

- Tant bon punt s’estableixi el programa de treball amb el contractistes de les obres a 

controlar, es presentarà un programa general d’assjos concordant amb l’anterior 

- Mensualment s’establirà un programa ajustat a la previsió del mes 

- Semanalment s’establirà un programa detallat per la setmana següent 

Els assajos constaran de la presa de mostres a l’indret i en el moment oportuns (seguint les 

indicacions de la direcció d’obra), de la realització de l’assaig pròpiament dit i de la comunicació dels 

resultats. L’execució podrà ser in situ o al laboratori. 
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3. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Tot i que no es duu a terme en el present projecte un estudi detallat, s’intenta donar un pressupost 

global del pla de control de qualitat per a tota l’obra considerant totes aquelles partides i unitats 

d'obra existents, així com els assaigs que s'han de dur a terme. Tal i com s’ha esmentat prèviament, 

s’utilitza el programa TCQ-2000 per dur a terme el control de qualitat. Abans però cal citar les 

següents consideracions bàsiques a tenir en compte: 

- No s’han previst assajos de recepció sobre aquells productes que puguin disposar de marca 

de qualitat del producte (AENOR o similar). En el suposat que s’utilitzessin materials que 

no compleixen aquesta peculiaritat, el contractiste haurà de dur a terme, sota el seu càrrec, 

els assajos corresponents indicats al Plec de Condicions Tècniques 

- Per tal de contabilitzar el nombre d’assajos d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 

proveïdor per a cada material. En cas contrari, caldrà executar els assajos corresponents a 

cada proveïdor 

- En el cas dels components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest 

Pla de Control de Qualitat 

- El nombre d’assajos s’obté a partir de les freqüències de medició, a excepció del capítol de 

estructures, el qual és susceptible d’ésser modificat al no trobar-se detallat en el present 

projecte. Si durant l’execució de l’obra calguessin més assajos dels previstos, aquest 

increment correria a càrrec del contractista, excepte si es justifica i s’accepten per part de la 

Direcció d’Obra les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 

previst 

El pressuport del Pla de Control de Qualitat es presenta estructurat en dues parts. La primera recull 

tots els assajos que, en funció de les partides del present projecte, poden ser necessaris, i els preus 

de cadascun d’ells; la segona part presenta el resum del pressupost. 
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El desglossament del pressupost s’especifica a continuació: 

Taula 20. 1. Desglossament del Pla de Control de Qualitat 

Partides Import 

Actuacions prèvies 0,00 € 

Moviments de terres 14.035,74 € 

Ferms i paviments 61.119,26 € 

Estructures 0,00 € 

Drenatges 1.209,66 € 

Senyalització i proteccions 0,00 € 

Serveis afectats 0,00 € 

Mesures correctores 1.647,74 € 

Obres complementàries (reposició GR-211) 1.175,45 € 

TOTAL 79.187,85 € 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 79.187,85 € (SETANTA-

NOU MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS), el que 

suposa un 1,631% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. En ser 

major que l’1% cal incloure’l al pressupost del projecte. 

Taula 20. 2. Resum percentual del Pla de Control de Qualitat 

Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (sense IVA) 4.854.337,62 € 

Pressupost d’Execució per Contracte de la Qualitat (sense IVA) 79.187,85 € 

Percentatge 1,631% 
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APÈNDIX I: PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 



Pla de Control de Qualitat del Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLENS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.

AMIDAMENT DIRECTE 330,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

8 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

9 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

10 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  ESPLANADA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  MATERIALS GRANULARS

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.

AMIDAMENT DIRECTE 195,000

5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT-126/84.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1427.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
UNE-EN 13036-1.

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

AMIDAMENT DIRECTE 341,000

29 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

30 J03H4C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

31 J03H4B05 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

32 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

35 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

39 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

41 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

43 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE LONGITUDINAL

1 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 07  MESURES  CORRECTORES

1 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ 706-PRO-CA-5873
Capítol 08  OBRES COMPLEMENTARIES
Titol 3 01  REPOSICIÓ DE CAMINS

1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D-3017-e1.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-204.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro



Pla de Control de Qualitat del Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

J0304L03P-1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J030A10AP-2 u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

157,75 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

J030FB0FP-3 u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)

20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

J030JB0KP-4 u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

503,21 €

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

J030KB0LP-5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

J030TL0WP-6 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J030U010P-7 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

80,21 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

J030U020P-8 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J03D2202P-9 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104

28,79 €

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

J03D240CP-10 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €

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

J03D4204P-11 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

46,49 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

J03D5205P-12 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

J03D6206P-13 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o
NLT 113.

25,39 €

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

J03D7207P-14 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-500 o NLT 107.

44,24 €

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

J03D8208P-15 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.

59,85 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

J03D9209P-16 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.

86,33 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

J03DA209P-17 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)

100,94 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DB20AP-18 u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J03DF30EP-19 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DG30FP-20 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DK20HP-21 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.

24,41 €

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

J03DM10XP-22 u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) 73,94 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

J03DN10ZP-23 u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

32,54 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DP10MP-24 u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

J03DR10PP-25 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D-3017-e1.

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

J03DS10RP-26 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134.

84,33 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

J03DU010P-27 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

J03DU020P-28 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J03DY20XP-29 u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

86,92 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

J03H4B05P-30 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

48,64 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

J03H4C04P-31 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6

38,25 €

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

J0552201P-32 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

58,60 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

J055230BP-33 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

J0553102P-34 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426.

47,58 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

J0554103P-35 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.

36,87 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

J0554133P-36 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut
per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)

48,74 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

J0556105P-37 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

44,76 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

J0557206P-38 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)

88,44 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

J0559108P-39 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126. 59,58 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

J0559138P-40 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.

75,90 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J055A209P-41 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

51,78 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J055D10DP-42 u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

93,57 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

J055F30FP-43 u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194.

22,58 €

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

J055G30GP-44 u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J055H102P-45 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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J055R10QP-46 u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

76,14 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

J055V10VP-47 u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

52,90 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J055X10XP-48 u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)

97,61 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

J0561111P-49 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)

51,90 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

J0563304P-50 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

45,27 €

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

J0564305P-51 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

43,66 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J0565306P-52 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

33,20 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

J0566707P-53 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)

47,76 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

J0567708P-54 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)

65,07 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

J056C20DP-55 u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)

317,78 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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J961230DP-56 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

118,12 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

J961310DP-57 u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)

124,32 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

J961430DP-58 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

73,83 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

J961D505P-59 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)

86,95 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

J9H1210FP-60 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

41,86 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

J9H1310GP-61 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)

36,86 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

J9H1455SP-62 u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

158,68 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

J9H1520KP-63 u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

67,00 €

(SEIXANTA-SET EUROS)
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J9H1620FP-64 u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)

84,30 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

J9H1650TP-65 u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)

302,08 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

J9H1B400P-66 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

J9H1B40RP-67 u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)

J9H1K800P-68 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

66,64 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

J9V1310LP-69 u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

JR3AC201P-70 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)

315,19 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

JR467200P-71 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81) 213,73 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

JR468200P-72 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) 54,12 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

JR471150P-73 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)

176,83 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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JR473170P-74 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

286,34 €

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

Barcelona, Juny de 2013 
L´autor/a del Pla:

Marta Anadón Rosinach
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P-1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.

19,72 €

Sense descomposició 19,72000 €

P-2 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

157,75 €

Sense descomposició 157,75000 €

P-3 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)

20,85 €

Sense descomposició 20,85000 €

P-4 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

503,21 €

Sense descomposició 503,21000 €

P-5 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

37,09 €

Sense descomposició 37,09000 €

P-6 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

30,37 €

Sense descomposició 30,37000 €

P-7 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

80,21 €

Sense descomposició 80,21000 €

P-8 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

28,54 €

Sense descomposició 28,54000 €

P-9 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104

28,79 €

Sense descomposició 28,79000 €

P-10 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €

Sense descomposició 26,46000 €

P-11 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

46,49 €

Sense descomposició 46,49000 €

P-12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

33,50 €
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Sense descomposició 33,50000 €

P-13 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o
NLT 113.

25,39 €

Sense descomposició 25,39000 €

P-14 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-500 o NLT 107.

44,24 €

Sense descomposició 44,24000 €

P-15 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.

59,85 €

Sense descomposició 59,85000 €

P-16 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.

86,33 €

Sense descomposició 86,33000 €

P-17 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)

100,94 €

Sense descomposició 100,94000 €

P-18 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

7,48 €

Sense descomposició 7,48000 €

P-19 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

70,64 €

Sense descomposició 70,64000 €

P-20 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

28,54 €

Sense descomposició 28,54000 €

P-21 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.

24,41 €

Sense descomposició 24,41000 €

P-22 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) 73,94 €

Sense descomposició 73,94000 €

P-23 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

32,54 €

Sense descomposició 32,54000 €

P-24 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103. 11,99 €

Sense descomposició 11,99000 €
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P-25 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D-3017-e1.

14,15 €

Sense descomposició 14,15000 €

P-26 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134.

84,33 €

Sense descomposició 84,33000 €

P-27 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

37,09 €

Sense descomposició 37,09000 €

P-28 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

30,37 €

Sense descomposició 30,37000 €

P-29 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

86,92 €

Sense descomposició 86,92000 €

P-30 J03H4B05 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

48,64 €

Sense descomposició 48,64000 €

P-31 J03H4C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6

38,25 €

Sense descomposició 38,25000 €

P-32 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

58,60 €

Sense descomposició 58,60000 €

P-33 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

33,86 €

Sense descomposició 33,86000 €

P-34 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426.

47,58 €

Sense descomposició 47,58000 €

P-35 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.

36,87 €

Sense descomposició 36,87000 €

P-36 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut
per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42)

48,74 €

Sense descomposició 48,74000 €
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P-37 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

44,76 €

Sense descomposició 44,76000 €

P-38 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)

88,44 €

Sense descomposició 88,44000 €

P-39 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126. 59,58 €

Sense descomposició 59,58000 €

P-40 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.

75,90 €

Sense descomposició 75,90000 €

P-41 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

51,78 €

Sense descomposició 51,78000 €

P-42 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

93,57 €

Sense descomposició 93,57000 €

P-43 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194.

22,58 €

Sense descomposició 22,58000 €

P-44 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

68,48 €

Sense descomposició 68,48000 €

P-45 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)

68,48 €

Sense descomposició 68,48000 €

P-46 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

76,14 €

Sense descomposició 76,14000 €

P-47 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

52,90 €

Sense descomposició 52,90000 €

P-48 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)

97,61 €
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Sense descomposició 97,61000 €

P-49 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55)

51,90 €

Sense descomposició 51,90000 €

P-50 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

45,27 €

Sense descomposició 45,27000 €

P-51 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

43,66 €

Sense descomposició 43,66000 €

P-52 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

33,20 €

Sense descomposició 33,20000 €

P-53 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)

47,76 €

Sense descomposició 47,76000 €

P-54 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)

65,07 €

Sense descomposició 65,07000 €

P-55 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)

317,78 €

Sense descomposició 317,78000 €

P-56 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

118,12 €

Sense descomposició 118,12000 €

P-57 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)

124,32 €

Sense descomposició 124,32000 €

P-58 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

73,83 €
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Sense descomposició 73,83000 €

P-59 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)

86,95 €

Sense descomposició 86,95000 €

P-60 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

41,86 €

Sense descomposició 41,86000 €

P-61 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)

36,86 €

Sense descomposició 36,86000 €

P-62 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

158,68 €

Sense descomposició 158,68000 €

P-63 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

67,00 €

Sense descomposició 67,00000 €

P-64 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)

84,30 €

Sense descomposició 84,30000 €

P-65 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)

302,08 €

Sense descomposició 302,08000 €

P-66 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

15,83 €
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Sense descomposició 15,83000 €

P-67 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

20,10 €

Sense descomposició 20,10000 €

P-68 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

66,64 €

Sense descomposició 66,64000 €

P-69 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.

18,02 €

Sense descomposició 18,02000 €

P-70 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80)

315,19 €

Sense descomposició 315,19000 €

P-71 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81) 213,73 €

Sense descomposició 213,73000 €

P-72 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) 54,12 €

Sense descomposició 54,12000 €

P-73 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83)

176,83 €

Sense descomposició 176,83000 €

P-74 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

286,34 €

Sense descomposició 286,34000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

P-1 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.

Rend.: 1,000 19,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre
d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

Rend.: 1,000 157,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de
l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de
mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)

Rend.: 1,000 20,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat
d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

Rend.: 1,000 503,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

Rend.: 1,000 37,09 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

Rend.: 1,000 30,37 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8)

Rend.: 1,000 80,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una
mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN
933-5

Rend.: 1,000 28,54 €

______________________________________________________________________________________________________________



Pla de Control de Qualitat del Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

P-9 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

Rend.: 1,000 28,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

Rend.: 1,000 26,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106.

Rend.: 1,000 46,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl,
segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

Rend.: 1,000 33,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.

Rend.: 1,000 25,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o
NLT 107.

Rend.: 1,000 44,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o
NLT-108.

Rend.: 1,000 59,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.

Rend.: 1,000 86,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)

Rend.: 1,000 100,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en
estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

Rend.: 1,000 7,48 €

______________________________________________________________________________________________________________



Pla de Control de Qualitat del Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

P-19 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons
la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

Rend.: 1,000 70,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT
358 (P - 21)

Rend.: 1,000 28,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204.

Rend.: 1,000 24,41 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
(P - 24)

Rend.: 1,000 73,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs
guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

Rend.: 1,000 32,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la
norma NLT 103.

Rend.: 1,000 11,99 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D-3017-e1.

Rend.: 1,000 14,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.

Rend.: 1,000 84,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

Rend.: 1,000 37,09 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-28 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

Rend.: 1,000 30,37 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-29 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del
edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

Rend.: 1,000 86,92 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 J03H4B05 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una
mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-6

Rend.: 1,000 48,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-31 J03H4C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una
mostra de grava per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE EN 1097-6

Rend.: 1,000 38,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-32 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de
betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

Rend.: 1,000 58,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra
d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

Rend.: 1,000 33,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una
mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426.

Rend.: 1,000 47,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de
reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.

Rend.: 1,000 36,87 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de
reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-125 (P - 42)

Rend.: 1,000 48,74 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-37 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de
material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

Rend.: 1,000 44,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics
d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN
12592 (P -
44)

Rend.: 1,000 88,44 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126.

Rend.: 1,000 59,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut
per destil.lació d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-126/84.

Rend.: 1,000 75,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra
de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

Rend.: 1,000 51,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una
mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
(P - 48)

Rend.: 1,000 93,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 194.

Rend.: 1,000 22,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra
d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

Rend.: 1,000 68,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per
destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 124 (P
- 51)

Rend.: 1,000 68,48 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-46 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb
heptà normal d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 131

Rend.: 1,000 76,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió
(aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material
bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

Rend.: 1,000 52,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador
d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT
183 (P - 54)

Rend.: 1,000 97,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una
mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma
NLT 185 (P
- 55)

Rend.: 1,000 51,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra
d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

Rend.: 1,000 45,27 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió
bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

Rend.: 1,000 43,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

Rend.: 1,000 33,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat
amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica,
segons la
norma NLT 141 (P - 59)

Rend.: 1,000 47,76 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-54 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla
amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons
la norma
NLT 144 (P - 60)

Rend.: 1,000 65,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra
de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i
12606-2 (P - 61)

Rend.: 1,000 317,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

Rend.: 1,000 118,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió
en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65)

Rend.: 1,000 124,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

Rend.: 1,000 73,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret
d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN
12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67)

Rend.: 1,000 86,95 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-60 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P -
68)

Rend.: 1,000 41,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2 (P - 69)

Rend.: 1,000 36,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma
UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del
contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la
densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode
d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i
determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70)

Rend.: 1,000 158,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la
norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni
de mescla
bituminosa (P - 71)

Rend.: 1,000 67,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-64 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la
norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig
de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits,
segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta
testimoni de
mescla bituminosa (P - 72)

Rend.: 1,000 84,30 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-65 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra
de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de
tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la
norma UNE-EN
12697-12 (P - 73)

Rend.: 1,000 302,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-66 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments
de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

Rend.: 1,000 15,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un
paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

Rend.: 1,000 20,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs
d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

Rend.: 1,000 66,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel
mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la
norma UNE-EN 13036-1.

Rend.: 1,000 18,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de
terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent,
resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K
assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons
normes UNE
(P - 80)

Rend.: 1,000 315,19 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

P-71 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la
composició (P- 81)

Rend.: 1,000 213,73 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) Rend.: 1,000 54,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua,
adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies
herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia
seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P
- 83)

Rend.: 1,000 176,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i
fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la
materia seca
(a 105º C) (P - 84)

Rend.: 1,000 286,34 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 02 Moviments de terres

Titol 3 02 Terraplens

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)

28,79 19,000 547,01

2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P - 25)

14,15 330,000 4.669,50

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106. (P - 11)

46,49 19,000 883,31

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 14)

44,24 19,000 840,56

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P - 15)

59,85 22,000 1.316,70

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502. (P - 16)

86,33 19,000 1.640,27

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 21)

24,41 19,000 463,79

8 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) (P - 22) 73,94 19,000 1.404,86

9 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 23)

32,54 19,000 618,26

10 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31) (P - 29)

86,92 19,000 1.651,48

TOTAL Titol 3 01.02.02 14.035,74

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 01 Esplanada

1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 23)

32,54 3,000 97,62

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)

28,79 3,000 86,37

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106. (P - 11)

46,49 3,000 139,47

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 13)

25,39 3,000 76,17

5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 14)

44,24 3,000 132,72

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P - 15)

59,85 18,000 1.077,30

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 21)

24,41 3,000 73,23

8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
(P - 24)

11,99 60,000 719,40

9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P - 25)

14,15 300,000 4.245,00

euros
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10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134. (P - 26)

84,33 60,000 5.059,80

11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502. (P - 16)

86,33 3,000 258,99

TOTAL Titol 3 01.03.01 11.966,07

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 02 Materials granulars

1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 18)

7,48 16,000 119,68

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 19)

70,64 3,000 211,92

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134. (P - 26)

84,33 39,000 3.288,87

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P - 25)

14,15 195,000 2.759,25

5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
(P - 24)

11,99 39,000 467,61

6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 28)

30,37 8,000 242,96

7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 27)

37,09 3,000 111,27

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 21)

24,41 3,000 73,23

9 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18) (P - 17)

100,94 3,000 302,82

10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P - 15)

59,85 16,000 957,60

11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 13)

25,39 16,000 406,24

12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 12)

33,50 16,000 536,00

13 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106. (P - 11)

46,49 8,000 371,92

14 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 10)

26,46 16,000 423,36

15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21) (P -
20)

28,54 4,000 114,16

16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 2)

157,75 6,000 946,50

TOTAL Titol 3 01.03.02 11.333,39

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 03 Aglomerats bituminosos

euros
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1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56) (P - 50)

45,27 3,000 135,81

2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61) (P - 55)

317,78 2,000 635,56

3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39) (P - 33)

33,86 3,000 101,58

4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44) (P - 38)

88,44 5,000 442,20

5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84. (P -
40)

75,90 6,000 455,40

6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194. (P - 43)

22,58 3,000 67,74

7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51) (P - 45)

68,48 6,000 410,88

8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1 (P - 51)

43,66 3,000 130,98

9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50) (P - 44)

68,48 3,000 205,44

10 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 55) (P - 49)

51,90 3,000 155,70

11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53) (P - 47)

52,90 3,000 158,70

12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48) (P - 42)

93,57 3,000 280,71

13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-126. (P - 39)

59,58 3,000 178,74

14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43) (P - 37)

44,76 3,000 134,28

15 J0554133 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 42) (P - 36)

48,74 3,000 146,22

16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.
(P - 35)

36,87 3,000 110,61

17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426. (P - 34)

47,58 3,000 142,74

18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38) (P - 32)

58,60 3,000 175,80

19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58) (P - 52)

33,20 3,000 99,60

20 J030U010 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 8) (P - 7)

80,21 2,000 160,42

21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5) (P - 4)

503,21 2,000 1.006,42

22 J9H1650T u Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 73) (P - 65)

302,08 4,000 1.208,32

euros
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23 J9H1455S u Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN
12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de
buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig
indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del
contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació (P - 70) (P - 62)

158,68 24,000 3.808,32

24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69) (P - 61)

36,86 24,000 884,64

25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68) (P - 60)

41,86 24,000 1.004,64

26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1. (P - 69)

18,02 108,000 1.946,16

27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75) (P - 67)

20,10 43,000 864,30

28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74) (P - 66)

15,83 341,000 5.398,03

29 J9H1620F u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig de l'annex
B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 72) (P - 64)

84,30 9,000 758,70

30 J03H4C04 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
(P - 31)

38,25 2,000 76,50

31 J03H4B05 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
(P - 30)

48,64 2,000 97,28

32 J030FB0F u Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de
sorra, d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles
bituminoses, segons la norma UNE 933 (8) (P - 4) (P - 3)

20,85 80,000 1.668,00

33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1-1998. (P - 1)

19,72 80,000 1.577,60

34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71) (P - 63)

67,00 128,000 8.576,00

35 J030U020 u Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 8)

28,54 2,000 57,08

36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54) (P -
48)

97,61 1,000 97,61

37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6) (P - 5)

37,09 2,000 74,18

38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59) (P - 53)

47,76 3,000 143,28

39 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 6)

30,37 2,000 60,74

40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60) (P - 54)

65,07 3,000 195,21

41 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 46)

76,14 2,000 152,28

42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76) (P - 68)

66,64 56,000 3.731,84

43 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 41)

51,78 2,000 103,56

euros
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TOTAL Titol 3 01.03.03 37.819,80

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge longitudinal

1 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 65) (P - 57)

124,32 3,000 372,96

2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 58)

73,83 3,000 221,49

3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 56)

118,12 3,000 354,36

4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 67) (P - 59)

86,95 3,000 260,85

TOTAL Titol 3 01.04.02 1.209,66

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 07 Mesures  correctores

1 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg,
Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE
(P - 80) (P - 70)

315,19 2,000 630,38

2 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)
(P - 71)

213,73 1,000 213,73

3 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) (P - 72) 54,12 1,000 54,12

4 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i
altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i
espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 83) (P - 73)

176,83 1,000 176,83

5 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84) (P - 74)

286,34 2,000 572,68

TOTAL Capítol 01.07 1.647,74

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873

Capítol 08 Obres complementaries

Titol 3 01 Reposició de camins

1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106. (P - 11)

46,49 1,000 46,49

2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 27)

37,09 1,000 37,09

euros
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3 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 10)

26,46 2,000 52,92

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P - 25)

14,15 6,000 84,90

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 2)

157,75 1,000 157,75

6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 28)

30,37 1,000 30,37

7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134. (P - 26)

84,33 3,000 252,99

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 21)

24,41 1,000 24,41

9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21) (P -
20)

28,54 1,000 28,54

10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 19)

70,64 1,000 70,64

11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 18)

7,48 2,000 14,96

12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18) (P - 17)

100,94 1,000 100,94

13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P - 15)

59,85 2,000 119,70

14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 13)

25,39 2,000 50,78

15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 12)

33,50 2,000 67,00

16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
(P - 24)

11,99 3,000 35,97

TOTAL Titol 3 01.08.01 1.175,45

(*) Branques incompletes

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

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

Titol 3 01.02.01  Desmunts 0,00

Titol 3 01.02.02  Terraplens 14.035,74

Capítol 01.02  Moviments de terres 14.035,74

Titol 3 01.03.01  Esplanada 11.966,07

Titol 3 01.03.02  Materials granulars 11.333,39

Titol 3 01.03.03  Aglomerats bituminosos 37.819,80

Capítol 01.03  Ferms i paviments 61.119,26

Titol 3 01.04.01  Drenatge transversal 0,00

Titol 3 01.04.02  Drenatge longitudinal 1.209,66

Capítol 01.04  Drenatge 1.209,66

Titol 3 01.05.01  Viaducte 0,00

Capítol 01.05  Estructures 0,00

Titol 3 01.06.01  Senyalització horitzontal 0,00

Titol 3 01.06.02  Senyalització vertical 0,00

Titol 3 01.06.03  Proteccions 0,00

Capítol 01.06  Proteccions i senyalització 0,00

Titol 3 01.08.01  Reposició de camins 1.175,45

Capítol 01.08  Obres complementaries 1.175,45

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

77.540,11

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  Demolicions i treballs previs 0,00

Capítol 01.02  Moviments de terres 14.035,74

Capítol 01.03  Ferms i paviments 61.119,26

Capítol 01.04  Drenatge 1.209,66

Capítol 01.05  Estructures 0,00

Capítol 01.06  Proteccions i senyalització 0,00

Capítol 01.07  Mesures  correctores 1.647,74

Capítol 01.08  Obres complementaries 1.175,45

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873 79.187,85

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

79.187,85

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PCQ 706-PRO-CA-5873 79.187,85

79.187,85

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 79.187,85

Subtotal 79.187,85

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 79.187,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-NOU MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS )

Barcelona, Juny de 2013 
L´autor/a del Pla:

Marta Anadón Rosinach
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present Annex es presenta la justificació de preus d’aquest projecte. Aquesta es basa en el 

banc de preus de GISA, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 

de petit import. El coeficient seleccionat per tenir en compte aquest aspecte és el percentatge de 

costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

1.1. COSTOS INDIRECTES 

Els costos mínims indirectes per tot tipus d’obra s’estimen en un 5%, i augmenten en funció 

d’aspectes com la localització de l’obra o les seves dimensions. 

Tanmateix, degut a que es tracta d’un pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) no s’aplica 

cap percentatge d’increment (0,00 %). Al mateix temps, per raons de ubicació de l’obra, i degut a 

que l’obra es troba a la comarca de la Val d’Aran, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 

0%. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5,0%. 
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2. LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que s’han obtingut a 

través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost del present projecte constructiu. 

Es distingeixen tres grups clarament diferenciats: 

1. Mà d’obra 

2. Maquinària 

3. Materials 

Un cop definits aquests preus es procedeix a la definició de les partides d’obra, on s’aplica el 

percentatge de costos indirectes tot just indicat. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U002 h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 126,44000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 50,76000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 71,58000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,68000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,18000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0DZU007 u Part proporcional de material auxiliar 0,23000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,09000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,16000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,62000 €

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

25,64000 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport

81,01000 €

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

111,21000 €

BBM1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

178,90000 €

BBM1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
incloses brides i elements de fixació al suport

128,65000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

123,11000 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

21,92000 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

442,60000 €

BBM5U464 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'identificació de carreteres, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

258,26000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,58000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim

24,38000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6,71000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 3,13000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 G2U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 233,000 3,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 21,99000 = 0,19819

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 19,03000 = 0,10618

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,02999

Subtotal: 0,33436 0,33436

Maquinària

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,400 /R x 119,57000 = 0,20527

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 147,68000 = 0,63382

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,08734

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,900 /R x 135,58000 = 0,52370

Subtotal: 2,45013 2,45013

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,240      x 4,62000 = 1,10880

Subtotal: 1,10880 1,10880

COST DIRECTE 3,89329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89329

P-2 G211002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part
proporcional de suports

Rend.: 42,000 3,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,90619

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,52357

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11090

Subtotal: 1,54066 1,54066

Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 64,74000 = 0,77071

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,93429

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,08929

Subtotal: 1,79429 1,79429
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,33495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33495

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181

Subtotal: 1,12800 1,12800

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 66,65000 = 0,31738

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 2,68714

Subtotal: 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52309

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 3,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817

Subtotal: 2,22067 2,22067

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 16,76000 = 1,39667

Subtotal: 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,61734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61734

P-5 G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1.500,000 0,33 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00466

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,01466

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,02537

Subtotal: 0,04469 0,04469

Maquinària

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,07035

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,03571

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 3,000 /R x 77,52000 = 0,15504

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,02740

Subtotal: 0,28850 0,28850

COST DIRECTE 0,33319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33319

P-6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 34,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

Subtotal: 16,17700 16,17700

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250

Subtotal: 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,70700

P-7 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 12,000 12,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,53250

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817

Subtotal: 1,92067 1,92067

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,500 /R x 47,05000 = 1,96042

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 3,41750

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 56,43000 = 4,70250

Subtotal: 10,08042 10,08042

COST DIRECTE 12,00109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00109

P-8 G21DV100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 12,000 8,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,53250

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817

Subtotal: 1,92067 1,92067

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,750 /R x 56,43000 = 3,52688

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 47,05000 = 0,78417

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,750 /R x 41,01000 = 2,56313

Subtotal: 6,87418 6,87418

COST DIRECTE 8,79485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79485

P-9 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 73,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381

Subtotal: 0,32449 0,32449

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,73370

Subtotal: 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46559

P-10 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,03000 = 0,06745

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,01769

Subtotal: 0,08514 0,08514

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,17985

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 118,26000 = 0,05988

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,03375

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 0,17382

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 59,20000 = 0,02997

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 40,01000 = 0,05065

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 71,58000 = 0,06343

Subtotal: 0,59135 0,59135

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,72699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72699

P-11 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 1,30 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207

Subtotal: 0,13904 0,13904

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433

Subtotal: 1,10987 1,10987

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29941

P-12 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 2,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404

Subtotal: 0,16390 0,16390

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916

Subtotal: 1,27186 1,27186

Materials

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,68000 = 0,81600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,86650 0,86650
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,30226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30226

P-13 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 81,000 12,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 19,03000 = 1,17469

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07188

Subtotal: 1,24657 1,24657

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,76346

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 59,20000 = 0,36543

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,87704

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,28389

Subtotal: 2,28982 2,28982

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,096      x 93,18000 = 8,94528

Subtotal: 8,99578 8,99578

COST DIRECTE 12,53217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53217

P-14 G22BU010 m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent
els accessos a les zones de treball, tots els materials i
equips lliscants i totes les operacions necessàries
segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 95,300 4,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,12219
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,23075

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,39937

Subtotal: 0,75231 0,75231

Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,000 /R x 118,26000 = 1,24092

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 0,76254

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 0,19780

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,07807

Subtotal: 3,27933 3,27933

Materials

B0DZU007 u Part proporcional de material auxiliar 1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 4,26164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26164

P-15 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 695,000 0,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09492

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676

Subtotal: 0,19382 0,19382

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,01918

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 58,54000 = 0,01685

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044

Subtotal: 0,12649 0,12649
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,32031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32031

P-16 G4L1VIA1 m2 Estructura per a viaducte en arc amb trams
d'aproximació de formigó armat, amb una amplada de
tauler de 13m inclou tauler, estreps, piles,
fonamentació, exacavacions, afermats i acabats
totalment acabada

Rend.: 1,000 1.400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 19,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318

Subtotal: 0,21911 0,21911

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286

Subtotal: 1,02882 1,02882

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99443

P-18 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 30,000 20,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,93200

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,77633

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 3,67800



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,38633 7,38633

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,06500

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 41,30000 = 0,34554

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 51,37000 = 0,42980

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,22833

Subtotal: 1,06867 1,06867

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 68,25000 = 4,50450

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

1,050      x 4,16000 = 4,36800

Subtotal: 11,78480 11,78480

COST DIRECTE 20,23980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,23980

P-19 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 122,000 31,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

Subtotal: 1,17532 1,17532

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,62000 = 24,62000

Subtotal: 24,62000 24,62000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,83442

P-20 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 122,000 32,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049

Subtotal: 1,17532 1,17532

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393

Subtotal: 6,03910 6,03910

Materials

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent AC22 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 32,85442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,85442

P-21 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 378,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,74000

P-22 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
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Subtotal: 0,06837 0,06837

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117

Subtotal: 0,05117 0,05117

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,41000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61154

P-23 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719

Subtotal: 0,05860 0,05860

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,600      x 0,35000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,37117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37117

P-24 G9L1V020 m Reposició de sender de fins a 1,5 m d'ample, inclòs
excavació i reblert necessari, 20 cm de tot-u artificial
sobre 30 cm de sòl adequat i cuneta sense revestir

Rend.: 10,000 21,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,90300

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,83900

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,19900

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,69870

Subtotal: 6,63970 6,63970

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,400 /R x 59,20000 = 2,36800

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 0,200 /R x 50,76000 = 1,01520

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,100 /R x 61,84000 = 0,61840

C131U002 h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o
equivalent

0,200 /R x 126,44000 = 2,52880

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,400 /R x 41,01000 = 1,64040

Subtotal: 8,17080 8,17080

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,01000 = 0,02020

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 0,400      x 15,58000 = 6,23200

Subtotal: 6,25220 6,25220

COST DIRECTE 21,06270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06270

P-25 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 25,000 28,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,52240

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160

Subtotal: 4,21320 4,21320

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,83420

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,31240

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,21600

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,12760

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,21520

Subtotal: 2,70540 2,70540

Materials

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
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COST DIRECTE 28,83860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,83860

P-26 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,000 682,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

Subtotal: 105,33000 105,33000

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 47,05000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000

Subtotal: 134,30500 134,30500

Materials

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 442,60000 = 442,60000

Subtotal: 442,60000 442,60000

COST DIRECTE 682,23500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,23500

P-27 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 730,000 0,49 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03190

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09037

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,05214

Subtotal: 0,17441 0,17441

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01070

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,05195

Subtotal: 0,06265 0,06265

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090      x 2,27000 = 0,20430

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,91000 = 0,04368

Subtotal: 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48504

P-28 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 345,000 1,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,19122

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,11032

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,06751

Subtotal: 0,36905 0,36905

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 0,10991

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02264

Subtotal: 0,13255 0,13255

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,192      x 0,91000 = 0,17472

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,360      x 2,27000 = 0,81720

Subtotal: 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49352
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P-29 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 20,000 11,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 3,29850

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,16450

Subtotal: 6,36600 6,36600

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 1,89600

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,39050

Subtotal: 2,28650 2,28650

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 2,27000 = 2,04300

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680

Subtotal: 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13230

P-30 GBBU011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 94,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,38000 10,38000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688

Subtotal: 2,60688 2,60688

Materials

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 81,01000 = 81,01000

Subtotal: 81,01000 81,01000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 93,99688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,99688

P-31 GBBU102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,000 140,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000

Subtotal: 13,84000 13,84000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583

Subtotal: 3,47583 3,47583

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 123,11000 = 123,11000

Subtotal: 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,42583

P-32 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 124,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,38000 10,38000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688

Subtotal: 2,60688 2,60688

Materials

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 111,21000 = 111,21000
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Subtotal: 111,21000 111,21000

COST DIRECTE 124,19688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,19688

P-33 GBB1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 2,750 197,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,99636

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,10182

Subtotal: 15,09818 15,09818

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,79182

Subtotal: 3,79182 3,79182

Materials

BBM1U052 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 178,90000 = 178,90000

Subtotal: 178,90000 178,90000

COST DIRECTE 197,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,79000

P-34 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,750 142,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400

Subtotal: 11,07200 11,07200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067

Subtotal: 2,78067 2,78067

Materials

BBM1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i
elements de fixació al suport

1,000      x 128,65000 = 128,65000

Subtotal: 128,65000 128,65000

COST DIRECTE 142,50267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,50267

P-35 GBB5U664 m2 Placa de aluminio superior a 0,25 m2 y hasta 0,50
m2, para señales de tráfico de orientación:
identificación de carreteres (S-400/S-460), con
revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos
elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte,
totalmente colocada

Rend.: 1,550 313,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 12,60000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 14,18710

Subtotal: 26,78710 26,78710

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 6,72742

Subtotal: 6,72742 6,72742

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

31,420      x 0,70000 = 21,99400

BBM5U464 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 258,26000 = 258,26000

Subtotal: 280,25400 280,25400

COST DIRECTE 313,76852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,76852
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P-36 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 99,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 16,40800 16,40800

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,33680

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 47,05000 = 4,70500

Subtotal: 8,04180 8,04180

Materials

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

3,500      x 18,58000 = 65,03000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 68,25000 = 9,55500

Subtotal: 74,58500 74,58500

COST DIRECTE 99,03480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,03480

P-37 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 118,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 7,61200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600

Subtotal: 16,40800 16,40800

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 47,05000 = 4,70500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,33680

Subtotal: 8,04180 8,04180

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,175      x 68,25000 = 11,94375

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

4,400      x 18,58000 = 81,75200

Subtotal: 93,69575 93,69575
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COST DIRECTE 118,14555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,14555

P-38 GBC1C271 u Captafars per barrera de seguretat amb revestiment
reflectant DG nivell 3, totalment acabat

Rend.: 1,000 7,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 30,000 20,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,63433

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,23290

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,30200

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,46600

Subtotal: 3,63523 3,63523

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,45950

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,68350

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 0,37620

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 47,05000 = 1,25467

Subtotal: 2,77387 2,77387

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 68,25000 = 13,65000

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,13000 = 0,02486

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,200      x 1,26000 = 0,25200

Subtotal: 14,31957 14,31957

COST DIRECTE 20,72867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,72867
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P-40 GD57V510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 33,000 16,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,57667

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,21173

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,33273

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,18364

Subtotal: 3,30477 3,30477

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 0,34200

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 47,05000 = 1,14061

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,62136

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,41773

Subtotal: 2,52170 2,52170

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,13000 = 0,02486

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,150      x 1,26000 = 0,18900

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 68,25000 = 10,23750

Subtotal: 10,84407 10,84407

COST DIRECTE 16,67054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,67054

P-41 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

Rend.: 38,000 24,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,57868

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12258

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 1,50237

Subtotal: 2,20363 2,20363

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,07921

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,23842

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

2,000 /R x 41,30000 = 2,17368

Subtotal: 3,49131 3,49131

Materials

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 6,71000 = 6,91130

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,200      x 1,09000 = 2,39800

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,280      x 22,15000 = 6,20200

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,050      x 68,25000 = 3,41250

Subtotal: 18,92380 18,92380

COST DIRECTE 24,61874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61874

P-42 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 11,000 38,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,52932

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,73000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 3,99818

Subtotal: 6,25750 6,25750

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,35673

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 0,99236

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 47,05000 = 0,42773

Subtotal: 1,77682 1,77682
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Materials

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

1,050      x 24,38000 = 25,59900

B071UC01 m3 Morter M-80 0,004      x 89,99000 = 0,35996

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,070      x 68,25000 = 4,77750

Subtotal: 30,73646 30,73646

COST DIRECTE 38,77078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,77078

P-43 GD78V200 m Obra de drenatge transversal amb tub de formigó
armat de 200 cm de diàmetre, excavació, tub de
classe III segons norma ASTM C-76M prèvia
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió,
embrocament, escullera de protecció en cas
necessari, segons plànols

Rend.: 1,000 1.100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 2,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153

Subtotal: 0,30286 0,30286

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 0,57801

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216

Subtotal: 2,46105 2,46105
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COST DIRECTE 2,76391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76391

P-45 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,18636

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,04934

Subtotal: 0,23570 0,23570

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 0,43534

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,45390

Subtotal: 0,88924 0,88924

Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,39000 = 0,78000

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 3,13000 = 0,09390

Subtotal: 0,87390 0,87390

COST DIRECTE 1,99884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99884

P-46 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991

Subtotal: 0,24226 0,24226

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405

Subtotal: 0,16405 0,16405

Materials

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,53000 = 0,10590
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B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,83000 = 0,13280

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,86000 = 0,01720

Subtotal: 0,66344 0,66344

COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06975

P-47 PPA1001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per proba de
càrrega  sobre tauler viaducte

Rend.: 1,000 7.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 XPAS002 pa Partida alçada a justificar de reposició de serveis
elèctrics de MT

Rend.: 1,000 289.627,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 XPAS003 pa Partida alçada a justificar de reposició de serveis de
telecomunicacions

Rend.: 1,000 8.205,30 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PPA1002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat
vial, abalisament, senyalització i desviaments
provisionals durant l'execució de l'obra, segons
indicacions de la Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 40.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAS001 pa Partida alçada a justificar de reposició de serveis
elèctrics d'AT

Rend.: 1,000 110.250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
(Annex 18)

Rend.: 1,000 75.296,73 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

Rend.: 1,000 36.348,44 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Per a dur a terme el pressupost per al coneixement de l’Administració s’han tingut en compte els 

preus unitaris definits en el Quadre de Preus, els amidaments corresponents al projecte objecte 

d’estudi, i tenint en compte les partides alçades considerades pertinents. 

A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració de l’alternativa 

escollida per al Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha. 

 

Pressupost d’Execució de Material ................................................................................... 4.079.275,31 € 

Despeses generals (13%) ................................................................................................................................ 530.305,79 € 

Benefici Industrial (6%) ................................................................................................................................. 244.756,52 € 

Total sense IVA ............................................................................................................................................ 4.854.337,62 € 

IVA (21%) ..................................................................................................................................................... 1.019.410,90 € 

Pressupost d’Execució per Contracte .............................................................................. 5.873.748,52 € 

Control de Qualitat ........................................................................................................................................... 79.187,85 € 

Expropiacions .................................................................................................................................................. 227.612,60 € 

Ocupacions temporals ........................................................................................................................................ 2.416,50 € 

Pressupost per al coneixement de l’Administració ........................................................... 6.182.965,47 € 

 

El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: SIS MILIONS CENT 

VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET 

CÈNTIMS. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L'objecte del present annex és recollir diferents imatges preses en l'estudi de camp realitzat. 

Aquestes fotografies mostren l’estat actual de la carretera C-28 al seu pas per Vielha, integrada 

totalment dins el nucli urbà, i l’àmbit previst pel pas de la nova variant objecte d’estudi del present 

projecte. Al mateix temps, també s’inclouen fotografies d’elements característics de l’àrea d’estudi, 

com és el riu La Garona, el sender GR-211, la zona d’apilaments o la urbanització Eth Solan. 

S’adjunta a l’apèndix una imatge en la qual es pot observar la ubicació concreta de cadascuna de les 

fotografies preses sobre el terreny. 
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2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2.1 VISTA GENERAL DE VIELHA I EL SEU ENTORN 

Figura 23. 1. Vista des de N-230 venint del túnel de Vielha 

  

Figura 23. 2. Vista des de N-230 venint del túnel de Vielha 

 



Projecte Constructiu de la Variant de la C-28 al seu pas per Vielha 

Document 1. Memòria i Annexes a la memòria 
Annex 23. Reportatge fotogràfic 

5 

2.2 ACTUAL CARRETERA C-28 AL SEU PAS PER VIELHA 

Figura 23. 3. C-28, PK 23+510. Fotografia presa des de la intersecció giratòria entre la C-28 i la N-
230, en sentit Escunhau 

 

Figura 23. 4. C-28, PK 23+800. Fotografia presa en sentit Escunhau 
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Figura 23. 5. C-28, PK 23+900. Fotografia presa en sentit Escunhau 
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Figura 23. 6. C-28, 23+900 

 

Figura 23. 7. C-28, PK 24+900. Fotografia presa en sentit Escunhau 
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Figura 23. 8. C-28, PK 25+860. Vista de la rotonda d’Escunhau i el poble d’Escunhau. 
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2.3 ZONA AFECTADA PER LA VARIANT PROPOSADA 

Figura 23. 9. 

 

Figura 23. 10. 
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Figura 23. 11.  
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2.4 RIU LA GARONA 

Figura 23. 12. Vista de La Garona des de l’Av. Solan en direcció oest 

 

Figura 23. 13. Vista de La Garona des de l’Av. Solan en direcció est 
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Figura 23. 14. La Garona a prop del PK 0+050 de la nova variant, punt on s’emplaça el viaducte. 
Imatge presa des del voral de l’actual C-28 

 

Figura 23. 15. La Garona a prop del PK 0+050 de la nova variant, punt on s’emplaça el viaducte. 
Imatge presa des del voral de l’actual C-28 
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Figura 23. 16. La Garona a prop del PK 0+050 de la nova variant, punt on s’emplaça el viaducte. 
Imatge presa des del voral de l’actual C-28 
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2.5 GR-211 

Figura 23. 17. Vista de l’inici del sender, intersecció GR-211 amb el C/dels Arroquets 

 

Figura 23. 18. GR-211. Imatge presa des del propi sender 
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2.6 ZONA S’APILAMENTS  

Figura 23. 19. Zona d’ocupació temporal destinada als apilaments dels materials de ‘obra. PK 25+500 
de l’actual C-28. Imatge presa durant l’època primaveral 

 

Figura 23. 20. Zona d’ocupació temporal destinada als apilaments dels materials de ‘obra. PK 
25+500 de l’actual C-28. Imatge presa durant l’època primaveral 
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Figura 23. 21. Zona d’ocupació temporal destinada als apilaments dels materials de ‘obra. PK 25+500 
de l’actual C-28. Imatge presa durant l’època hivernal 
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2.7 URBANITZACIÓ ETH SOLAN 

Figura 23. 22. Urbanització Eth Solan, què provoca un desviament de la variant al PK 1+260. Imatge 
presa des del C/ 

 

Figura 23. 23. Urbanització Eth Solan, què provoca un desviament de la variant al PK 1+260. Imatge 
presa des del C/ 
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APÈNDIX I: PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 
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