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1. ANTECEDENTS I CRITERIS GENERALS 

Quan l’any 2008 va entra en funcionament la C-16, el municipi de Cal Rosal, que està 

situat a prop del riu Llobregat i que té una població de vora els 800 habitants, va 

veure augmentar el seu transit de vehicles. Aquest poble té l’entrada nord per la 

rotonda que volem millorar i dona accés al carrer de l’Estació el qual també volem 

fer una actuació. Actualment la rotonda dona accés a la carreta de Manresa que es 

paral·lela i està molt pròxima a la carretera de l’Estació. En aquest dibuix es pot 

veure la situació actual. 

 
                                                                               Imatge de Google Maps 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

El projecte el que pretén es una millora substancial de l’accés al municipi de Cal 

Rosal així com una millora en el seu carrer principal, la qual afectarà uns 140 metres 

d’aquest carrer, amb això volem aconseguir una millor connexió dels vials adjacents, 

nou drenatge, paviment de calçada, vorades, voreres, senyalització i seguretat vial, 

jardineria, enllumenat i canalització dels serveis existents. Tot això millorarà la 

qualitat del municipi. 
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3.DESCRIPICIÓ DEL PROJECTE 

La solució adoptada per la millora de l’accés al municipi de Cal Rosal consisteix en 

canviar el paviment existent de la rotonda així com la modificació del ramal 

d’entrada (EIX 2) al carrer principal del poble, que passarà de ser la carretera de 

Manresa a ser el carrer de l’Estació. 

Això comportarà que haurem de desviar el transit, degut a que l’accés principal al 

municipi romandrà tancat el temps que duri l’obra, el qual serà pel carrer Pla del 

Gol. 

L’augment del trànsit, derivat de la C-16 obliga a ampliar aquest tram de carretera 

d’uns 140 m, de manera que assoleixi els 7 m d’amplada de plataforma. 

L’actuació començarà pel carrer de l’Estació i la carretera de Manresa, aquest dos 

carrers son paral·lels i el carrer de l’Estació es un carrer sense sortida. Per això es 

modificarà el traçat d’entrada nord al poble perquè els habitants puguin gaudir d’un 

carrer amb carrils amples, amb voreres mes espaioses amb guals adaptats i parades 

de bus acordes amb l’actualitat. Mentre duri aquesta modificació el transit quedarà 

desviat, com ja em dit abans pel carrer Pla del Gol.  

Un cop finalitzat l’actuació al carrer de l’Estació i la carretera de Manresa, anem a 

canviar el ferm de la rotonda, abans ja haurem canviat l’enllumenat i millorat el 

clavegueram i nomes ens quedarà fer un fresat del ferm i reposar-lo. Aquesta part 

s’haurà de fer per trams ja que no podem tallar la rotonda, així que es donaran 

passos alternatius, sempre amb personal de l’obra donant pas, mentre que hi hagi 

treballs. Aquesta actuació no hauria de durar mes de 5 dies. 

L’actuació es complerta amb noves cunetes, senyalització, abalisament, enllumenat, 

voreres, vorals i barreres. S’afecten serveis.  

 

4. CARATERÍTIQUES TÈCNIQUES 

TRAÇAT 

En l’annex 4 Traçat es justifica el compliment de la Norma 3.1-IC tenint en compte 

les limitacions que s'indiquen en el Capítol 8. Nusos de la Norma. Es defineix la 

glorieta amb una calçada anul·lar de 45 metres de diàmetre exterior i 30 metres de 

diàmetre interior, formada per una calçada de dos carrils. En ell figura la definició 

analítica, en planta i alçat, de tots els eixos que defineixen la modificació, de manera 

que cada vial està associat a diversos eixos per definir millor la forma de la 
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carretera, que a més de tenir pendent cap a endavant en caiguda també la té cap al 

costat esquerre.  

FERMS 

De la consulta de l’annex 7, Estudi geotècnic, es preveu aconseguir de manera 

directa l’ús d’una esplanada E2 amb l’aprofitament dels materials adjacents a l’obra, 

classificats com a sòls seleccionats. 

Tal i com es podrà veure a l’annex 8 de Ferms, s’ha previst la secció estructural 221 

de les catalogades a la “Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes 

estructurals de ferms”, corresponent a una categoria de trànsit T2 i a una esplanada 

E2. 

Tots els ferms previstos són de tipus flexible i construïts amb mescles bituminoses 

en calent. 

La secció  estructural escollida, segons la norma 6.1 I.C., està composta per: 

     Capa del ferm                                               Gruix                           Tipus de material 

    Capa de trànsit 5 cm AC 16 surf S  

    Capa intermèdia                                           10 cm                                AC  22 bin S 

     Capa de base 10 cm AC 22 base G 

    Subbase granular 25 cm tot-ú artificial 

 

5.SERVEIS AFECTATS 

Els serveis afectats que tenim son de enllumenat i de subministrament d’aigües, 

degut a que afectem escomeses de usuaris particulars. 

Aquest apartat es complementa amb l’Annex 11 Serveis afectats. 

 

6. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent es redacta l’Annex 15 Pla de Control de 

Qualitat on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En 

aquest Annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 

quantitat d’assajos a realitzar. 
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Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control de l’execució 

 

7. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1977, en el present 

Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del 

mateix. 

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a 6.178,88, € que queda recollit com a 

Partida Alçada al Pressupost d’Execució Material. 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En compliment de l’Article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de 

l’apartat 1 paràgraf E de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament dels treballs, tant l’ordre com la durada de les activitats 

principals.  

Resulta un termini d’execució de 9 setmanes (44 dies). 

 

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA Obra 

Civil 2008 v1, GISA Edificació 2008 v1 i GISA Seguretat i Salut 2008 v1, 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 sobre costos per obres de petit 

import, així com els sobre a diverses comunitats autònomes en un únic coeficient. El 

coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-ne en 

funció dels aspectes abans esmentats. 
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10. PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments 

resultants i tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost 

execució Material: 

Pressupost d’ Execució Material Total:               445.343,32 € 

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses 

Generals, Benefici Industrial i Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’obté el següent 

Pressupost d’Execució per Contracte. 

Pressupost d’Execució per Contracte Total:                       641.249,85 € 

Pressupost per a coneixement de l’Administració Total:          641.249,85 € 

El Pressupost per a coneixement de l’Administració és de SIS-CENTS QUARANTA 

UN MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS.  

Aquest apartat  es complementa amb la informació del document 2 i l’Annex 16: 

Pressupost per a coneixement de l’administració. 

 

11.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa a la classificació a exigir als 

contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres,  

 -Grup G:   Vials i pistes 

-Subgrup 4:  Amb ferms i mescles bituminoses 

-Categoria D:  Quan la anualitat mitja excedeixi els 360.000 euros i no 

sobrepassi el 840.000 euros 

Tot el relatiu a la classificació del contractista es pot consultar a l’Annex 14: 

Classificació del contractista i revisió de preus. 
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12. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 

articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 

Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 

excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

 13. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE 

El present projecte està integrat per quatre documents: 

 Document 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

  MEMÒRIA 

  ANNEXES 

   A1. Antecedents 

   A2. Solució adoptada 

   A3. Topografia i Cartografia 

A4. Traçat 

   A5. Moviment de terres 

   A6. Hidrologia i drenatge 

   A7. Estudi Geotècnic 

   A8. Ferms 

   A9. Senyalització, defenses i enllumenat 

   A10. Residus 

   A11. Serveis afectats 

   A12. Pla d’obra 

   A13. Justificació de preus 

   A14. Classificació del contractista i formula revisió de preus  

   A15. Control de qualitat 

   A16. Pressupost per al coneixement de la administració 
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   A17. Seguretat i salut 

 Document 2: PLANS 

 Document 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Document 4: PRESSUPOST 

  Amidaments 

  Quadre de preus Nº1 

  Quadre de preus Nº2 

  Pressupost 

  Resum de pressupost i últim full 

 

14. CONCLUSIÓ 

En compliment del Article 127 del Reglament General i del Article 124 de la Llei de 

Contractes es fa manifestació expressa de que es tracta d’un projecte que es refereix 

a una obra completa en el sentit exigit per l’Article 125 del Reglament i resulta 

susceptible de ser entregada a l’ús general.  

 

 

 

 

       Barcelona, 2012 

     L’autor del Projecte 

 

   Juan Salas Guillén 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El projecte defineix una millora de la rotonda de Cal Rosal i el carrer de l’Estació. 

Aquesta modificació produirà un millora en el  trànsit de vehicles, degut al augment 

del ample de carril i una millor zona pels vianants degut a les noves voreres, 

enllumenat i serveis. A continuació tenim dues fotos de l’estat actual del carrer. 

 

 

 

                       Imatge de Google Street View 
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Imatge de Google Street View 



 

        
 
 
 
 
 
 

 2. Solució adoptada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modificació i millora de la rotonda d'accés al municipi de Cal Rosal 2012 

 

Annex 2. Solució adoptada Pàgina 2 
 

Anem a definir les alternatives i a valorar el perquè de la solució adoptada. 

Com a alternativa a la solució adoptada havia pensat en la NO unió dels dos carrers, 

el carrer de l’Estació amb la carretera de Manresa. Així nomes caldria fer un fresat 

del ferm d’aquest carrer i l’aixecament de les voreres per obtenir un millora del sol i 

poder instal·lar els nous serveis, enllumenat. El resultat seria una carrer nou sobre 

l’existent amb algunes millores.  

En principi, en la meva opinió, no es una mala solució i molt mes econòmica de la 

adoptada, el problema seria que l’objectiu del projecte es de fer una millora 

urbanística important per al habitants de Cal Rosal. Així aquesta alternativa no 

complia amb l’ampliació de les voreres ni dels carrils i el mes important continuava 

havent-hi el carrer sense sortida de l’Estació justament al costat de la carretera de 

Manresa, com fent una mica de nosa. 

Per tot això crec que la solució adoptada de fer una petita modificació del traçat a 

l’entrada del carrer de Manresa fent-lo anar pel carrer de l’Estació resultaria una 

millora urbanística important pel municipi. 



 

 

 

   3.Topografia i cartografia 
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Atès que el present projecte es un projecte d’àmbit acadèmic, no ha estat possible realitzar 

un aixecament topogràfic propi. No obstant això, s’ha contactat amb l’empresa GEODIST i 

ens hem recolzat també amb dades del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Plànol cartogràfic E: 1/2500 i topogràfic E: 1/750 

S’han utilitzat coordenades UTM. 

D’acord amb la topografia facilitada, s’han realitzat les següents operacions: 

- Determinar bases topogràfiques utilitzant punts de coordenades i cotes conegudes 

sobre la base dels plans proporcionats per GEODIST. Aquestes bases conformen les 

bases de replantejament. 

- Determinar la localització de punts que s’han considerat necessaris a partir de les 

bases topogràfiques. 

 



 

               
 
 
 

 
 

     4. Traçat 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els elements que componen el traçat del carrer modificat  s’han projectat d'acord 

amb la Norma 3.1 IC “Traçat”. Àdhuc considerant el projecte la modificació d'una 

intersecció, s’ha tingut en compte els disposat en els capítols 4.3 i 4.4 pel que fa a 

radis i peralts. 

Ha d'esmentar-se que els paràmetres mínims utilitzats per a les alineacions en 

planta i alçat són els corresponents a una velocitat de projecte de 50 km/h, si bé, en  

les connexions amb la rotonda, on la velocitat és inferior, es ha utilitzat en alguns 

casos, menors paràmetres que compleixen sempre amb la distància de visibilitat de 

parada. 

 

2. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 

L’eix que ha estat definit geomètricament es resumeixen en el següent quadre, on 

s'indica la denominació que te l’eix així com la seva longitud. 

EIX LONGITUD 

Eix 1 
Eix 2 
Eix 3 
Eix 4 

Rotonda 

67,62 m 
141,43 m 
28,13 m 
57,45 m 

144.00 m 

 

Les característiques geomètriques més importants del traçat projectat són: 

Eix – 1: 

• Radi mínim: 26,50 metres 

•  Rampa màxima: 2,00 % 

• Pendent màxim: 12,00 % 

• Ample de plataforma: 7,00 metres (dos carrils de 3 metres i vorals a 

cada costat de 0,50 metres) 

Eix – 2: 

• Radi mínim: 130,00 metres 

•  Rampa màxima: 0,60 % 

• Pendent màxim: 1,7 % 

• Ample de plataforma: 7,00 metres (dos carrils de 3 metres i vorals a 

cada costat de 0,50 metres) 
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Eix – 3: 

• Radi mínim: 50,00 metres 

•  Rampa màxima: 2,00 % 

• Pendent màxim: 2,00 % 

• Ample de plataforma: 7,00 metres (dos carrils de 3 metres i vorals a 

cada costat de 0,50 metres) 

Eix – 4: 

• Radi mínim: 23,00 metres 

•  Rampa màxima: 1,00 % 

• Pendent màxim: 1,00 % 

• Ample de plataforma: 7,00 metres (dos carrils de 3 metres i vorals a 

cada costat de 0,50 metres) 

Rotonda: 

• Radi mínim: 22,50 metres 

•  Rampa màxima: 1,00 % 

• Pendent màxim: 1,00 % 

• Ample de plataforma: 9,5 metres  

 

 

3. DEFINICIÓ ANALÍTICA EN PLANTA 

A continuació s'inclouen els llistats corresponents al traçat en planta dels eixos 

definits en projecte. 

Llistat de l’estat de l’alineació: 

Consisteix en l'enumeració de les diferents alineacions rectes i circulars que consta 

el traçat. El signe positiu del radi de la corba circular indica que el gir és a la dreta 

segons el sentit d'avanç, i negatiu que és a l'esquerra. En totes les alineacions es 

fixa el valor del paràmetre de la corba d'acord. Les dades que facilita el llistat són: 

• P.K. d'inici i final de cada alineació en planta. 

•  Desenvolupament del tram. 

•  Coordenades x i y de l'inici. 

•  Coordenades xc i yc del centre de les circumferències. 

•  Paràmetre de l'alineació 
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EIX 1 : 

ALIN TIPUS P.K. LONGITUD 
X tang.        

XC o I 

Y Tang.        

YC o I 
RADI 

1 RECTA 0,000 10,849 
406641,404   

0,000 

658578,511 
0,000 

2 CIRC. 10,849 16,777 
406652,231   

406650,533 

658577,816   

658551,370 
26,500 

3 RECTA 27,626 40,000 
406667,549   

0,000 

658571,686 

0,00 
0,000 

4 RECTA 67,626 0,000 
406698,214 

0,000 

658546,003 

0,000 
0,000 

EIX 2: 

ALIN TIPUS P.K. LONGITUD 
X Tang.        

XC o I 

Y Tang.        

YC o I 
RADI 

1 CIRC. 0,000 69,740 
406624,661   

406500,860 

658557,839  

658518,176 
130,000 

2 RECTA 69,740 71,697 
406627,542 

0,000 

658488,992 

0,000 
0,000 

3 RECTA 141,437 0,000 
406611,447 

0,000 

658419,125 

0,000 
0,000 

       EIX 3: 
      

       
ALIN TIPUS P.K. LONGITUD 

X Tang.        

XC o I 

Y Tang.        

YC o I 
RADI 

1 CIRC. 0,000 0,000 
406595,864 

406601,738 

658584,319 

658633,973 
50,000 

2 CIRC. 0,000 28,135 
406595,864 

406601,738 

658584,319 

658633,973 
50,000 

3 CIRC. 28,135 0,000 
406570,281 

406601,738 

658595,109 

658633,973 
50,000 

 

EIX 4:       

       
ALIN TIPUS P.K. LONGITUD 

X Tang.        

XC o I 

Y Tang.        

YC o I 
RADI 

1 RECTA 0,000 11,074 
406630,056 

0,000 

658599,843 

0,000 
0,000 

2 CIRC. 11,074 11,826 
406635,644 

406615,786 

658609,404 

658621,009 
-23,000 

3 RECTA 22,901 34,556 
406638,783 

0,000 

658620,672 

0,000 
0,000 

4 RECTA 57,457 0,000 
406639,290 

0,000 

658655,224 

0,000 
0,000 
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       ROTONDA: 
      

       
ALIN TIPUS P.K. LONGITUD 

X Tang.        

XC o I 

Y Tang.        

YC o I 
RADI 

1 CIRC. 0,000 0,000 
406630,056 

406618,452 

658599,843 

658579,985 
-23,000 

2 CIRC. 0,000 144,513 
406630,056 

406618,452 

658599,843 

658579,985 
-23,000 

3 CIRC. 144,513 0,000 
406630,056 

406618,452 

658599,843 

658579,985 
-23,000 

 

4. DEFINICIÓ ANALÍTICA EN ALÇAT 

A continuació s'inclouen els llistats corresponents a l'alçat en planta dels eixos 

definits en projecte. 

Estat d'alineacions: 

Consisteix en l'enumeració de les diferents alineacions rectes que consta el traçat, 

així com el valor del paràmetre de la corba d'acord. El signe positiu de el pendent 

indica que aquesta és de pujada en el sentit d'avanç, i el negatiu indica que és de 

baixada. 

Les dades que facilita el llistat són els següents: 

•  P.K. d'origen, vèrtex i final d'acord. 

• Cota d'origen, vèrtex i final d'acord. 

•  Pendents d'entrada i sortida de l'acord. 

•  Paràmetre de l'acord. 

EIX 1: 

    

     
Nº DADES P.K. COTA 

PENDENT %/ 

PARAMETRE 

  P.K. INICI 0,0000 485,5250 2,0000 

1 

Tangent entrada 0,0000 485,5250 2,0000 

Vértex 10,0000 485,7250 200,0000 

Tangent sortida 20,0000 485,9250 12,0000 

2 

Tangent entrada 43,3730 489,7298 12,0000 

Vértex 55,4995 491,1849 -303,1625 

Tangent sortida 67,6260 491,6700 4,0000 

  P.K. FINAL 67,6260 491,6700 4,0000 
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EIX 2: 

    

     
Nº DADES P.K. COTA 

PENDENT %/ 

PARAMETRE 

  P.K. INICI 0,0000 485,5500 -0,6000 

1 

Tangent entrada 9,2663 485,4944 -0,6000 

Vértex 36,7663 485,3294 -5000,0000 

Tangent sortida 64,2663 484,8619 -1,7000 

  P.K. FINAL 141,4370 483,5500 -1,7000 

     EIX 3: 

    

     
Nº DADES P.K. COTA 

PENDENT %/ 

PARAMETRE 

  P.K. INICI 0,0000 485,1820 -2,0000 

1 

Tangent entrada 9,8092 484,9858 -2,0000 

Vértex 18,9271 484,8026 523,5943 

Tangent sortida 28,1350 484,9400 1,5000 

  P.K. FINAL 28,1350 484,9400 1,5000 

     EIX 4: 

    

     
Nº DADES P.K. COTA 

PENDENT %/ 

PARAMETRE 

  P.K. INICI 0,0000 485,3000 -1,0000 

1 

Tangent entrada 0,0000 485,3000 -1,0000 

Vértex 8,3729 485,2127 872,8500 

Tangent sortida 17,4570 485,3000 1,0000 

  P.K. FINAL 57,4570 485,7000 1,0000 

     ROTONDA: 

    

     
Nº DADES P.K. COTA 

PENDENT %/ 

PARAMETRE 

  P.K. INICI 0,0000 485,3000 -1,0000 

1 

Tangent entrada 0,0000 485,3000 -1,0000 

Vértex 30,0000 485,0000 3000,0000 

Tangent sortida 60,0000 485,3000 1,0000 

2 

Tangent entrada 72,2565 485,4226 1,0000 

Vértex 102,2565 485,7226 -3000,0000 

Tangent sortida 132,2565 485,4226 -1,0000 

  P.K. FINAL 144,5130 485,3000 -1,0000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moviment de terres 
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1. DADES GENERALS DE L’OBRA 

Tal com es recull en l'annex nº 12 del present document, a causa de les fases de 

construcció de les actuacions previstes en el present Projecte, es fa necessari aportar 

un volum de terres de préstec per a l'execució de la nova esplanada per formar el 

vial, la carretera de Manresa d’accés al municipi de cal Rosal. 

Al seu torn, tot el material que actualment forma l'esplanada de la via principal 

haurà de dipositar-se en abocadors autoritzats després del desmuntatge de la via. En 

l'annex de Gestió de Residus s'adjunta un llistat dels abocadors legals propers a 

l'emplaçament de les obres. 

Hi haurà zones en les quals abans de formar l'esplanada haurem de retirar terra 

actual i emplenar posteriorment amb la mateixa per formar la rasant. 

Quant a terra vegetal el projecte no preveu la necessitat d'aportar-la de préstec ja 

que s'ha considerat que  no tenim talussos i desmunts a els quals necessitar aquest 

tipus de terra. 

 

2. BALANÇ DE TERRES 

A continuació es presenten els volums i superfícies de les demolicions i moviments 

de terres a realitzar: 

 

Actuació Quantitat 

Demolició de ferm 2631.78 m2 

Demolició explanada 423 m3 

Execució de explanada 493.5 m3 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. Hidrologia i drenatge 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex comprèn la determinació dels paràmetres bàsics per al càlcul de 

cabals i així posteriorment poder dimensionar el sistema de drenatge. 

En aquest cas no cal drenatge transversal, només és necessari un sistema de 

drenatge longitudinal i superficial. Només es tenen en compte les aigües provinents 

de la pluja que cauen sobre el paviment i marges de la plataforma. 

Els càlculs s’han realitzat segons indica la Instrucció 5.2-IC. Drenaje Superficial i 

seguint les “Recomanacions sobre mètodes d’Estimació d’avingudes màximes” del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 

2. CÀLCUL DEL CABAL 

Tal com diu la Instrucció I.C.-5.2 de Drenatge Superficial del MOPT, el cabal s’ha 

calculat mitjançant el mètode hidrometeorològic o mètode racional, que el calcula a 

partir de la relació de tres paràmetres segons la fórmula següent: 

 

On: 

Q = és el cabal (m3/s) 

C = és coeficient d'escorrentiu 

I = és la intensitat de xàfec (mm/h) 

A = és la superfície de la conca (Km2) 

 

2.1 CÀLCUL DEL COEFICIENT ESCORRENTIU 
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On: 

- Pd:  Precipitació total diària corresponent a un període de retorn de 25 

anys. Segons les dades de l’estació pluviomètrica de Puig-Reig, aquest 

valor és de 111.7 mm. 

-Po:  Llindar d’escorrentiu que s’obté de la taula 2.1 de la norma 

esmentada. D’acord amb el nostre cas de drenatge de sòls 

pavimentats el seu valor és 1 mm. Aquest valor s’ha de multiplicar 

per un coeficient corrector donat per la figura 2.5 de la norma que en 

el nostre cas és 2,5. 

 

Per tant,  C = 
�����.��.� �	
�∗(����.��.� ����)

(����.��.� ��

)^� = 0.953 

 

C = 0.953 

 

2.2 CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE DE LA CONCA:  

 

Considerem la superfície de la conca una mica més gran que la superfície del carrer.  

 

Acarrer = 0.00144 Km² 

Aconca = 0,002 Km² 

 

2.3 CÀLCUL DE LA INTENSITAT MITJA DE PRECIPITACIÓ 

 

 

On: 

- Id(mm/h)  la intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al 

període de retorn considerat. 

  Id= Pd/24= 111.6/24 = 4.65 mm/h 

- I1 (mm/h) La intensitat horària de precipitació. 
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- I1/Id (mm/h) La intensitat horària de precipitació corresponent a aquest 

període de retorn. El seu valor depèn de la zona on estigui situada la conca, i 

ve donat per la figura 2.2. En el nostre cas aquest valor és igual a 11. 

- Tc(h)  Temps de concentració. El seu valor s’obté a partir de la figura 2.3 de 

la norma. Per a pendents mitges del 2% pavimentades, el seu valor és de 8 

minuts. 

Per tant, 

 It= 4.65 (11)^(
���.�	�.
��^�.
)

(���.�	
) )=157.49 mm/h 

 It= 157.49 mm/h 

 

2.4 COEFICIENT D’UNIFORMITAT 

Segons la taula 2.1 de la norma, per a  

                 

 Q (m3/s) 

                  It (mm/h)                    K = 3 

                  A (km2) 

                

Per tant, 

Q= (0.953*0.002*157.49)/3= 0.100 m3/s 

Q= 0.100 m3/s 

 

3. CÀLCUL DEL TUB COL·LECTOR 

 

El drenatge superficial s’ha de projectar com una xarxa que reculli l’escorrentiu 

superficial aprofitant al màxim les pendents del terreny per així assegurar el seu 

funcionament per gravetat. 

És molt important un bon disseny del sistema de drenatge per tal d’evitar els 

següents riscos: 
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- Erosió de la superfície del conducte. Es pot evitar limitant la velocitat 

mitja en funció de la naturalesa de dita superfície. En el nostre cas la 

superfície és de formigó, per tant la velocitat màxima admissible 

segons la taula 1.3 de la norma està compresa entre 4,5-6 m/s. 

- Sedimentació de cossos arrossegats per la corrent. Es pot evitar 

imposant una velocitat mínima de 1 m/s. 

Segons la fórmula de Manning-Strickler: 

    UKJRhSQ ⋅⋅⋅⋅= 2/13/2

 

i sabent també que:  

     SvQ ⋅=  

essent: 

 Q  : cabal de disseny en m3/s 

 S  : secció del tub col·lector (m2) 

Rh: radi hidràulic de la secció, igual a l’àrea de la superfície mullada dividida 

pel perímetre mullat 

    r

r

r

P

S
R

m

h
4

3

2
3

2

2

=
⋅⋅⋅

⋅==
π

π
 

J: pendent longitudinal mitja del tub col·lector. Pot suposar-se 

aproximadament del 2% 

 K: coeficient de rugositat del material. S’obté de la taula 4.1 de la norma. En 

el nostre cas el seu valor és de 75 al tractar-se d’un tub de formigó. 

U: coeficient de conversió. S’obté de la taula 4.2 de la norma. En el nostre cas 

el seu valor és 1. 

 

Per tant, 

   17502,0
4

3
100,0

2/1

3/2

2 ⋅⋅⋅






 ⋅⋅⋅= rrπ  
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7502,0
4

3

100,0

2/1

3/2

3

8

⋅⋅






⋅
=

π
r  

r = 0,113 m ≈ 113 mm 

Фmínim col·lector =  226 mm 

Com es pot observar, el diàmetre mínim del tub col·lector és de 226 mm, per tant, 

escollim un diàmetre de 300 mm. 

Ф = 300 mm 

 

Ara caldria comprovar que amb el cabal existent i la secció del tub col·lector de la 

que disposem, es compleix el requisit de velocitat. 

SvQ ⋅=  

v = 1.6 m/s > 1m/s 

Per tant, queda demostrat que estem per sobre de la velocitat mínima requerida per 

no tenir sedimentació i que estem molt per sota de la velocitat màxima d’erosió del 

tub col·lector. 
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4. TAULES I FIGURES 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document pretén descriure, de forma general, la solució a l'Annex de 

Geologia del projecte de “Modificació i millora de la rotonda d’accés al municipi de 

Cal Rosal”. Per a això es pren com a informació de partida la informació del Projecte 

de L’eix del Llobregat, redactat per GISA al Novembre de 2005.  

 

2. MARC GEOLÒGIC 

Geològicament l’àrea d’estudi es troba situada dins la Conca de L’Ebre, coneguda 

també dins els àmbits geològic i geogràfic catalans com a Depressió Central Catalana. 

Aquesta està definida com a conca d’avantpaís formada a partir de la orogènia  

Alpina, en la que es rejoveneix el relleu dels materials hercínics dels Pirineus. 

Aquesta orogènia alpina, va transcórrer del Triàsic (fa 245 milions d’anys), fins a 

finals del Neògen (fa uns 1.6 milions d’anys). En aquesta depressió, doncs, s’han anat 

sedimentant aquells materials procedents de l’erosió i desmantellament de les 

serralades que la voregen, els catalànids al sud-est, i les serres Prepirinenques al 

Nord durant la major part del Terciari i el Quaternari. Més concretament, la zona 

d’estudi es situa en el límit sud dels mantells de corriment del Pirineu oriental i el 

seu avantpaís plegat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modificació i millora de la rotonda d'accés al municipi de Cal Rosal 2012 
 

Annex 7. Geologia i geotècnia Pàgina 4 
 

 

 

 



Modificació i millora de la rotonda d'accés al municipi de Cal Rosal 2012 
 

Annex 7. Geologia i geotècnia Pàgina 5 
 

3. GEOLOGIA DE LA ZONA 

En aquest apartat mirarem el tipus de geologia que tenim en el nostre lloc 

d’actuació. Es dona el cas que en la nostra modificació no tenim cap estructura ni 

obra de fabrica, que puguin necessitar un estudi mes detallat del sol, a mes, si fos el 

cas, no tinc els medis necessaris per poder fer assajos geotècnics de la zona. 

Igualment, a continuació posaré una breu informació dels possibles materials que 

podríem trobar. Aquesta informació s’ha pogut treure del IGC i de de treballs 

realitzat a la zona. 

 

 

4. ESTRATIGRAFÍA 

Els materials aflorats a la zona en estudi, són d’edat Oligocena (Sannonià) i 

quaternària. Els materials oligocènics es troben dins el anomenat “Sistema al·luvial 

de Berga”, el qual es produeix per un canvi cap a unes condicions de sedimentació 

endorreica en aquest sector. Aquest sistema al·luvial es pot dividir en tres fases, en 

tres episodis progradacionals denominats Sistema al·luvial inferior, Sistema al·luvial 

mig i Sistema al·luvial superior. Aquests tres episodis, presenten un sentit general 

del paleocorrent que assenyala el sud-oest. Els materials representatius de la zona 

d’estudi corresponen al tercer sistema al·luvial o superior. Aquests sistemes es 

superposen en el temps i l’espai, de manera que el superior és el més modern i el 

situat estratigràficament sobre els altres dos, d’edat eocena. 
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 Com en el projecte no tenim cap mena de fonamentació nomes definirem el Sistema 

al·luvial superior que es el que ens interessa.  

El sistema al·luvial superior forma la tercera etapa progradacional dins el sistema 

al·luvial de Berga i doncs presenta unes característiques força similars a les dues 

etapes ja descrites. Es tracta dels materials trobats en la major part de la traça a 

estudi, i per tant objecte d’un tractament més acurat en seccions posteriors. El límit 

inferior d‘aquesta tercera unitat està molt ben definit pel nivell bretxoide de Berga, 

en contacte amb materials més distals. Són aquests materials més fins situats sobre 

les bretxes els que formen la base del tercer sistema al·luvial. Hi ha zones on aquest 

sostre tan característic no és present. En aquests casos el contacte es detecta per 

l’existència de fàcies relativament proximals en contacte d’altres relativament 

distals, que forma la base del sistema superior. Dins dels nivells del Sistema al·luvial 

superior de Berga es poden distingir les següents fàcies: 

 

• Fàcies d’orla de ventall al·luvial. Lutites vermelles i gresos (OL1): 

Correspon a la formació més àmpliament representada en el corredor a estudi. La 

successió vertical dels materials és clarament granocreixent, encara que dominada 

principalment per trams lutítics. Hi ha algunes intercalacions gresoses de potencia 

entre decimètrica i mètrica, i fins i tot alguna capa conglomeràtica intercalada, que 

cap el sud es van fent progressivament menys abundants. Es tracta de fàcies de 

ventall al·luvial distal, tot i que cap el sostre s’apropa a ventall al·luvial mig. Aquells 

nivells gresosos de gruix superior a 50 centímetres, solen presentar una base 

erosiva generalment canaliforme, en els que es poden detectar laminacions creuades 

tan planars com en solc. Per altra banda els estrats gresosos inferiors a 50 

centímetres de potència tendeixen a tenir la base erosiva plana, generalment es 

troben bioturbats i tenen una continuïtat lateral hectomètrica, i que en diverses 

ocasions formen seqüències grano i estratocreixent, corresponents a lòbuls de 

desbordament. Aquests sediments es varen dipositar en un ambient d’orla al·luvial 

distal, dins un sistema fluvio-al·luvial tipus "braided" o trenat. Aquestes fàcies es 

representen en els mapes geològics adjunts amb la llegenda OL i color verd fort. 

 

• Fàcies de ventall al·luvial distal. Sorrenques arcòsiques, lutites 

vermelles I conglomerats: 

Aquesta fàcies, no aflora en el tram estudiat. Predominen a la base nivells de 

conglomerats d’entre 2 i 4 metres de potència, amb base erosiva generalment plana 

a escala d’aflorament; en ocasions es presenta, però, amb morfologia canaliforme. Al 
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seu interior s’observa estratificació paral·lela, creuada planar i en solcs, cantells 

imbricats i en ocasions seqüències granodecreixents de reompliment de canals. 

Apareixen interestratificades nombroses intercalacions gresoses i lutítiques 

vermelles bioturbades, corresponents a nivells de desbordament, en alguns casos 

s’observen cicles grano i estratocreixents. Cap el sostre de la successió disminueixen 

les intercalacions de gresos i lutites. La potència de les capes de conglomerats 

augmenten fins els 90 metres, augmentant també el diàmetre màxim dels cantells. 

Els conglomerats són en general massius, i si observen cicatrius erosives 

majoritàriament planes i de gran continuïtat lateral. També apareixen 

ocasionalment intercalacions sorrenques lenticulars en les que s’observen 

laminacions creuades, així com nombrosos cantells imbricats. Els paleocorrents 

indiquen en general un sentit sud (160N-190N). 

 

• Materials quaternaris 

Estan dipositats sobre els materials oligocènics del sistema al·luvial, en forma de 

terrasses al·luvials, dipòsits de llera o al·luvials actius o com a materials disgregats 

producte de l’alteració superficial de la roca infrajacent, pertanyent als materials 

oligocènics del tercer episodi progradacional del sistema al·luvial de Berga.  

Aquests materials es distingeixen a l’estudi en sis diferents tipus: 

- Dipòsits el·luvials–col·luvials (QEL/CO) 

- Terrasses al·luvials (QT) 

- Al·luvial actual del Llobregat (QL) 

- Al·luvial actual de rieres i torrents (QCO/AL) 

- Reompliments antròpics (QX) 

- Glacis (QG) 

En general es tracta de formacions superficials relacionades amb els diferents 

cursos fluvials de la zona (xarxa de drenatge), com passa en el cas de les terrasses i 

dipòsits al·luvials. Al peu dels relleus importants apareixen els dipòsits col·luvials-

el·luvials. Aquests sediments quaternaris tenen una distribució i una extensió petita, 

normalment a prop dels principals cursos fluvials. A continuació es descriuen els 

diferents tipus de dipòsits quaternaris descrits a l’estudi: 

 

• Dipòsits col·luvials-el·luvials : 

Aquesta diferenciació agrupa tant els dipòsits el·luvials que es formen per l’alteració 

de la roca miocènica infrajacent i els dipòsits mixtes col·luvials - el·luvials.  



Modificació i millora de la rotonda d'accés al municipi de Cal Rosal 2012 
 

Annex 7. Geologia i geotècnia Pàgina 8 
 

Els dipòsits col·luvials o de vessant, es formen per una erosió ràpida i un transport 

curt ja sigui per gravetat o per corrent d’aigua. Es tracta d’acumulacions de clastes 

subangulosos-subarrodonits que es solen acumular als peus dels relleus. En alguns 

trams passen lateralment a nivells de terrasses al·luvials, tal com passa en el riu 

Llobregat entre Berga i Gironella. Els dipòsits el·luvials “senso stricto” es formen per 

l’alteració dels nivells gresosos i lutites formant dipòsits d’alteració sorrencs i 

llimosos-argilosos de baixa plasticitat. Aquestes es solen formar en zones planes o 

de poc pendent. En la majoria dels casos, els terrenys on afloren aquests materials 

s’utilitzen per a finalitats agrícoles. Allà on el pendent és una mica més acusat és 

normal que es detectin transformacions antròpiques del terreny per adequar-lo a 

l’agricultura en forma de feixes esglaonades. 

 

• Terrasses: 

Amb aquesta nomenclatura es defineixen els tres nivells de terrasses al·luvials 

identificades en el riu Llobregat, tot i que en la cartografia geològica no es 

diferencien i es referencien amb una sola trama. 

Els tres nivells trobats són els següents: 

- Terrassa alta 

Correspon als nivells situats entre 30 i 40 metres per sobre la cota del riu Llobregat. 

La potència d’aquestes terrasses arriba ocasionalment fins als 7 metres, mentre que 

la seva litologia està formada per graves que tenen la seva gènesi als Pirineus. Es pot 

detectar també algun llentió de sorra dins de l’estructura. 

- Terrassa intermitja 

Està formada per unes graves molt rodades, d’origen pirenaic i de composicions 

variables de 5 a 8 metres de potència. Estan recobertes per fins a 2 metres de llims 

calcificats i bretxes d’origen lateral. La seva cartografia no és del tot precisa. 

- Terrassa baixa 

Aquests nivells es localitzen entre 2 i 4 metres per sobre del riu Llobregat i la Riera 

de Merlès. El material trobat en aquestes estructures està format per graves d’origen 

pirinenc que alguns cops poden tenir intercalacions sorrenques. Sobre aquest tram 

gravós es pot trobar un espessor, fins i tot superior a 1 metre, de materials fins 

atribuïts a planes d’inundació. 

 

• Al·luvial recent del Llobregat: 

Són els dipòsits de llera activa i plana d’inundació de l'actual curs fluvials del 

Llobregat. Es tracta normalment de llims sorrencs de tons ocres i marrons, amb 
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alguna inclusió de graves de litologia calcària, i algun còdol d’origen sedimentari. 

Aquests clastes es troben entre subarrodonits i subangulosos. 

 

• Al·luvial recent de rieres i torrents 

Són d’origen mixte col·luvial–al·luvial, i solen estar retreballats per l’acció de l’home 

en feixes esglaonades destinades a l’agricultura. Consisteix en acumulacions en 

capçalera de valls obertes i coalescents, amb fons de vall en falca en la major part 

dels casos. El material acumulat consisteix en llims amb presència de cantells 

dispersos producte de la evolució dels relleus circumdants sota l’acció d’avingudes. 

 

• Reompliments antròpics: 

Amb aquesta definició s’anomenen tots aquells materials que han estat reomplerts, 

dipositats i/o modificats per l’acció humana. Dins aquest apartat s’inclouen els 

reompliments de carreteres. 

 

• Glacis: 

Es formen al peu dels relleus importants, es tracta d’acumulacions de cantells 

angulosos i subangulosos de clara influència col·luvial, formant mantells al peu dels 

relleus. En alguns casos passen lateralment a nivells de terrasses. 
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5. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DEL TRAÇAT  

El traçat d'obra discorre paral·lelament amb la plataforma actual de la carretera de 

Manresa (C-16a).  Als assajos que em tingut accés ens donen els següents resultats: 

 

Amb aquesta taula podem observar que el material que tindrem a sota de la nostra 

explanada està entre un seleccionat i un tolerable, com que no tenim més dades 

disponibles agafarem un adequat, que està entre mig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

          8. Ferms 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es procedeix al dimensionament de l'esplanada i de la secció 

estructural a col·locar en les diferents vies que conformen el nostre Projecte. Les 

característiques dels elements que conformen les diferents seccions de carreteres 

segueixen les prescripcions marcades en la Norma 6.1-IC “Secciones de Firmes” i al 

que es disposa en el PG-3. 

No és objecte d'aquest annex especificar totes i cadascunes de les característiques 

particulars de cada element del ferm o esplanada. Per tant, en aquells casos que aquí 

no es descrigui les peculiaritats dels diferents elements que les componen es farà ús 

del que es disposa en les normatives de referència i en Document nº3 “Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars” del present Projecte. 

La filosofia d'aquest annex és, respectant els condicionants del tràfic, i altre a tenir 

en compte, seleccionar les seccions de ferms i tipus d'esplanada més adequada a 

l'emplaçament de l'obra.  

 

2. TRÀFIC 

L’estació d’aforament més propera a la zona de projecte és la 10-208 situada a 

Gironella en la carretera C-1411a. Les dades de trànsit corresponents a l’any 2007, 

segons el Servei Territorial de Carreteres de Girona, són les següents: 

 

IMD = 14085 vehicles/dia 

% pesants = 6.41 

 

Considerant un increment anual del 2,5%, el volum de trànsit per l’any de posada en 

servei (2012) serà: 

 

IMD2012 = 14085 x 1,0254 = 15547 vehicles/dia 

 

El volum de vehicles pesants al carril de projecte resulta ser: 

 

IMDpesants = 0,5 x 15547 x 0,0641 = 498 vehicles pesants/dia 
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Aquest volum equival a la categoria de trànsit T2. Així doncs, s’ha considerat una 

categoria de trànsit T2 que correspon a una IMD de vehicles pesants compresa entre 

799 i 200 vehicles pesants per dia. 

 

3. ESPLANADA 

Tenint en compte el perfil longitudinal de l’eix principal (EIX 2) i els altres eixos, els 

quals no es modifiquen, els fons d’excavació on s’assentaran les capes del ferm 

corresponen a sorres argiloses de colors marró i marró fosc amb algunes pacades 

d’argiles sorrenques. D’acord amb l’informe geotècnic, aquests materials tenen la 

consideració de sòl adequat (1). Així doncs, per aconseguir una esplanada E2 cal 

disposar sota el terreny natural una capa de 0,35 m de gruix de sòl seleccionat tipus 

3. 

 

4. SECCIONS ESTRUCTURALS 

 

Tenint en compte tot el que s’ha esmentat, per a l’eix 2, que corresponen al tram 

modificat, s’adopta la secció estructural 221 (T2 /E2): 25 cm de mescla bituminosa i 

25 cm de tot-ú 

 

Aquesta secció està composta per les següents capes: 

· Capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf S de 0,05 m 

de gruix. 

· Reg d’adherència tipus ECR-1. 

· Capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin S de 0,10 

m de gruix. 

· Reg d’adherència tipus ECR-1. 

· Capa de base de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 base G de 0,10 m 

de gruix. 

· Reg d’emprimació tipus ECI. 

· Capa de base granular de tot-ú artificial de 0,25 m de gruix. 

 

Els eixos 1, 3, 4 i rotonda presenten algunes deterioracions lleus, amb fissures 

superficials, per la qual cosa s'ha decidit fresar i reposar la capa de trànsit. És farà un 

fressat del ferm existent i es projectarà un nou ferm amb la següent capa de mescla 

bituminosa: 
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· Capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf S de 0,05 m 

de gruix. 

· Reg d’adherència tipus ECR-1. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per a la redacció del projecte de senyalització horitzontal, vertical, defenses i 

enllumenat del projecte de Millora i Modificació de la rotonda de cal Rosal s'han 

tingut en compte els següents documents publicats: 

• Instrucció de carreteres. Norma 8.1-*IC “Senyalització Vertical”. 

•  Instrucció de carreteres. Norma 8.2-*IC “Marques Vials” 

•  Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. *OC 321/95. 

•  Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

•  Recomanacions sobre glorietes. Ministeri de Foment 1999. 

 

2. SENYALITZACIÓ  VERTICAL 

La velocitat genèrica de les calçades que ens ocupa és de 50 km/h. Seguint les 

directrius de la norma, i considerant que la via principal està considerada com a 

interurbana els senyals que es disposin hauran de tenir una *retroreflectancia de  

nivell 2, el mateix nivell que per als cartells complementaris. 

Les dimensions i formes dels senyals projectats segons les condicions de la via han 

estat les següents: 

• Triangular de 135 cm de costat. 

• Circular de 90 cm de diàmetre. 

•  Rectangular de 90 x 135 cm de costat. 

• Rectangular de 180 x 210 cm de costat. 

En les vies adjacents, considerades com a carretera convencional sense vorals, les 

dimensions dels senyals seran: 

• Triangular de 90 cm de costat. 

•  Circular de 60 cm de diàmetre. 

• Rectangular de 60 x 90 cm de costat. 

El color d'aquests senyals és el mateix que figura als catàlegs de “Senyals Verticals 

de Circulació” de la Direcció general de Carreteres, reflectint-se d'aquesta forma en 

el plànol en planta de senyalització. 

Tots els senyals, incloses les de destinació, seran de xapa d'acer galvanitzat. La 

diferència de cota entre la vora inferior de el senyal i la vora de la calçada serà 
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d'1,80 metres, excepte les fletxes d'indicació de destinació que tindran una 

diferència de cota de 0,90 metres. 

La separació mínima entre la vora de la calçada i l'aresta de el senyal més proper 

serà com a mínim de 2,50 metres. En els casos en què, a causa de l'esplanada, no 

poguessin situar-se a aquesta distància, sempre s'haurà de complir que l'aresta més 

propera a la calçada mai envaeixi la mateixa. L'orientació dels senyals serà la que 

fixa la Instrucció 8.1-*IC/2000. 

Els elements de sustentació per als senyals de tràfic i fletxes d'adreça, seran 

pals metàl·lics d'acer galvanitzat; els cartells laterals se sustentaran per mitjà de  

perfils *IPN galvanitzacions. Les característiques de les fonamentacions de la les 

assenyalis, la seva ubicació transversal i en altura, figuren en els plànols 

corresponents de detall. 

 

3. SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ 

La carretera de Manresa així com les vies adjacents es considera que les carreteres 

tenen la categoria de carreteres convencionals, per la qual cosa els cartells es 

dissenyaran amb alfabet “CCRIGE”, sense numeració de sortides i amb fons blanc, 

excepte quan indiquin adreça cap a l'autovia A-2 que en aquest cas aniran sobre fons 

blau. La rotonda es senyalitza mitjançant preavisos de glorieta completats per 

cartells fletxa situats en totes les sortides de la mateixa. Els preavisos de glorieta en 

la carretera de l’Estació es situaran a 200 metres de la mateixa, mentre que en les 

vies confrontants a no menys de 100 metres. 

 

4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

En el troncs de les carreteres existents s’ha previst la utilització de les marques vials 

corresponents a velocitats de 60 km/h. Les marques vials utilitzades són: 

• Línia de separació de carrils: M-2.2 

• Línia de vora de calçada: M-2.6 

• Línia transversal de cedeixi el pas: M-4.2 

• Símbols de cedeixi el pas: M-6.5 

• Cebreados: M-7.2 
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Totes les marques vials utilitzades vénen reflectides en els plànols de planta amb el 

seu codi corresponent i els seus amples estan descrits en els plànols de detalls. Els 

materials a emprar en la senyalització horitzontal són els següents: 

• Separació de carrils: pintura convencional. 

• Cebreados: pintura convencional. 

• Símbols: pintura convencional. 

 

 5. ABALISAMENTS 

Segons s'indica en la publicació “Recomanacions sobre carreteres” es disposaran 

capta fars en els nassos de les illetes i illeta central cada 4 metres. 

 

6. DEFENSES 

Per a la col·locació de barreres de seguretat es han seguit les “Recomanacions sobre 

Sistemes de Contenció de Vehicles”. Està prevista la col·locació de barreres 

metàl·liques doble ona tipus *BMSNA4/120b en: 

• Talussos pronunciats 

• Protecció de cartells laterals (28 m abans i després del senyal) 

•  Zona exterior de la rotonda. 

Seguint les directrius marcades en les normatives de referència es prohibeix 

expressament instal·lar defenses de qualsevol tipus tant a l'illa central de la rotonda 

com en les illetes d'accés a la mateixa.  

 

7. ENLLUMENAT 

Amb l'objectiu de millorar la visibilitat de la rotonda i d'aquesta forma augmentar la 

seguretat de la mateixa, es procedeix a dimensionar el sistema d'enllumenat en  

quan a tipus de lluminàries a instal·lar així com determinar la separació entre les 

mateixes. 

Dades d'entrada: 

Les dades d'entrada en els quals ens basem per *dimensionar el nostre sistema 

d'enllumenat són els següents: 

• Nivell de iluminancia mitjà (Tipus de Via D): Em = 28 lx 

• Disposició de les lluminàries: unilateral, entre 8 i 10 metres d'alçada. 
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• Factor d'utilització (a contrastar amb el facilitat pel fabricant):  =0,6 

• Factor de manteniment: fm=0,7 

• Potència i tipus dels llums: 150 W, Sodi d'alta pressió. 

Càlcul de la distància entre les lluminàries: 

Sabent que les lluminàries de Sodi d'alta pressió proporcionen com a valor mitjà una 

quantitat de 130 lm/W, deduïm que aquests llums ens proporcionen una quantitat 

de 19.500 lm. Per tant i aplicant la fórmula: 

 

�� =
� ∗ �� ∗ ∅�

	 ∗ 

 

On: 

• Em, és la *iluminancia mitjana sobre la calçada que volem aconseguir. 

• µ, és el factor d'utilització (a contrastar amb el fabricant dels llums). 

• fm, és el factor de manteniment. 

• Φl, flux del llum. 

• A, és l'amplària a il·luminar de la calçada 

•  d, la distància entre les lluminàries. 

Obtenim una distància entre les lluminàries de: 


 =
06 ∗ 07 ∗ 19500

5 ∗ 28
= 58.5	� 

Per el que la distància màxima a la qual es deuen disposar les lluminàries és de 

58,50 metres. En general i per garantir la bona visibilitat de la calçada es disposaran 

lluminàries en les vies del projecte a una distància no superior a els cinquanta 

metres entre si. 

 



        

 

           

 

 10. Residus 
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1. INTRODUCCIÓ 

En les activitats de construcció i demolició, els residus generats no solen ser de caràcter 

perillós, però si no es recullen de manera selectiva, la seva mescla pot donar lloc a 

diferents tipus de residus que, encara no sen perillosos, al barrejar-se pot provocar 

residus contaminats en el seu conjunt i això impediria sotmetre’ls a un adequat 

aprofitament o al enviament a abocadors que no tinguin les barreres de protecció 

adequades al tipus de residus que reben.  

Per gestió de residus s'entén la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la selecció i 

l'eliminació dels mateixos, inclosa la vigilància d'aquestes activitats, així com dels llocs de 

dipòsit o abocament després del seu tancament. En conseqüència, l'Estudi de gestió de 

residus s'estructura segons les etapes i punts següents: 

En primer lloc, s'identifiquen els materials presents en obra i la naturalesa dels residus 

que es van a originar en cada etapa de l'obra. Aquesta classificació es pren conforme a la 

Llista Europea de Residus publicada per Ordre *MAM/304/2002 i les seves modificacions 

posteriors. Per a cada tipus específic de residu generat es fa una estimació del seu volum. 

En aquesta fase convé també tenir en consideració dades provinents de l'experiència 

acumulada en obres prèvies per l'empresa constructora, segons la seva pròpia forma de 

treballar i els mitjans auxiliars que se serveixen. 

A continuació es defineixen els agents intervinents en el procés, tant els responsables 

d'obra en matèria de gestió de residus com els gestors externs a la mateixa que 

intervindran en les operacions de reutilització secundària.  

Finalment es defineixen les operacions de gestió necessàries per a cada tipus de residu 

generat, en funció del seu origen, perillositat i possible destinació. Aquestes operacions 

comprenen fonamentalment les següents fases: recollida selectiva de residus generats, 

reducció dels mateixos, operacions de segregació i separació en la mateixa obra, 

emmagatzematge, lliurament i transport a gestor autoritzat, possibles tractaments 

posteriors de valorització i abocament controlats. 

 En definitiva, l'objecte d'aquest annex és donar resposta a qüestions com: quins residus es 

generen? Qui és el responsable d'ells a cada moment? Què es fa amb el generat? Tot això 

tenint en consideració el principi de gestió de les tres erres: Reduir, Reutilitzar, Reciclar. 
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El present annex realitza una estimació dels residus que es preveu que es produiran en els 

treballs directament relacionats amb l'obra i haurà de servir de base per a la redacció del 

corresponent Pla de Gestió de Residus per part del Constructor. En aquest Pla es 

desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest document en 

funció dels proveïdors concrets i el seu propi sistema d'execució de l'obra. 

2. NORMATIVA 

• Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i 

directives 91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen. 

• Directives 91/689/CEE i 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus 

perillosos i directiva 94/31/CEE que els modifica. 

• Directiva 99/31/CE relativa a l'abocament de residus. 

• Directives 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus. 

• Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i residus 

d'envasos i directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen. 

• RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

• Llei 10/98 de Residus (BOE núm. 96, de 22 d'abril) i llei 62/2003 que la modifica. 

• Llei 20/86 bàsica de residus tòxics i perillosos I RD 952/1997 i 833/1998 que la 

desenvolupen. 

• Llei 11/97, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos i RD 782/98 i 252/2006 que la 

desenvolupen i modifiquen. 

• Llei 16/02, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i reglaments 

posteriors que la desenvolupen. 

• RD 363/95 d'aprovació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i 

classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses. 

• RD 45/96 pel qual es regulen diversos aspectes relacionats amb les piles i els 

acumuladors que continguin determinades substàncies perilloses. 
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• RD 208/05 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. 

• RD 679/06 pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 

• RD 1378/99 pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels *PCB, *PCT i 

aparells que ho continguin, i RD 228/06 que ho modifica. 

• RD 1481/01 pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

• RD 653/03 sobre incineració de residus i RD 1217/97 sobre incineració de residus 

perillosos. 

• Ordre 304/2002 del Ministeri de Medi ambient, per la qual es publiquen les operacions 

de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, i correcció d'errors 

publicada en B.O.I. del 12/03/2002. 

• Pla Nacional Integrat de Residus 2.005-2.017 i Pla Nacional de Residus de Construcció i 

Demolició 2001-2006. 

• Tota aquella normativa de Prevenció i Seguretat i Salut que resulti d'aplicació a causa de 

la fabricació, distribució o utilització de residus perillosos o els seus derivats. 

3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS A GENERAR 

Per tal de preveure al màxim la generació de residus tindrem en compte: 

• Optimitzar la quantitat de materials necessaris per la execució de l’obra per tal de 

reduir costos i volums de material sobrant. 

• Preveure les zones d’apilament lluny de les zones de trànsit de l’obra, evitant el 

trencament d’embalatges o el escampament fins al moment de la seva utilització i 

la seva conseqüent generació de residus. Protegir-los de les inclemències 

meteorològiques. 

• Tenir els contenidors adequats per a cada tipus de residu sobrant, fomentar la 

separació selectiva des de l’inici per evitar costos suplementaris (la separació 

posterior incrementa el cost).  

• Etiquetatge correcte dels contenidors, sacs, dipòsits i altres contenidors 

d’emmagatzematge i transport dels diferents residus. 
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• Impedir que els residus líquids o orgànics es mesclin fàcilment amb altres i els 

contaminin. Els residus s’han de depositar als contenidors adequats. 

• Realitzar una bona planificació tenint en compte les expectatives de generació de 

residus i de la seva minimització o reutilització. 

• Disposar d'un directori dels compradors de residus, venedors de materials 

reutilitzats i de reciclatge més propers. 

• Formar al personal de la obra sobre els aspectes administratius de la gestió de 

residus. 

Les obres d’aquest projecte no tindran efectes mediambientals que provoquin un canvi en 

les condicions del medi, ni cap altre efecte significatiu. 

Durant la realització de les obres, els únics residus que es generaran seran els enderrocs 

de la urbanització actual, les terres d’excavació i les runes corresponents al propi procés 

d’execució. Tots aquests materials seran carregats i transportats a l’abocador, aplec o lloc 

d’ús adequat i seran tractats adientment. 

El volum de residus que es suposa es produiran durant la fase d’obra, diferenciats per 

categories, s’especifiquen a la taula següent: 

 

Activitat Tipus de residu Volum aproximat 

Excavacions Terres i sòls 1100 m
3
 

Demolicions 
Formigó en massa 

Material asfàltic 

5 m
3 

25 m
3
 

Runa procedent 

de la construcció 

Restes de formigons 

Elements metàl·lics 

Restes ceràmics 

Elements plàstics 

Envasos de cartró 

Petit material elèctric 

10 m
3
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A mes en la nostra obra hem estimat que generem altres residus de les següents activitats: 

Envasos aerosol de replanteig, bateries i piles de la senyalització provisional, brossa i 

residus varis, recanvis d’olis de les maquines, pintures dels acabats de l’obra 

Per tant i de manera general generem els residus resumits en aquesta taula, amb el seu 

tractament proposat i el destí del mateix: 

Tractaments a seguir: 

Residu Tractament Destí 

Arenes, graves i altres àrids Sense tractament específic Abocador 

Mescles bituminoses Reciclatge 

Planta de reciclatge de RCD 

(residus de construcció i 

demolició) 

Formigó Reciclatge/Abocador 
Gestor autoritzat de RNP/ 

Abocador 

Terres i restes vegetals Sense tractament específic Abocador 

Paper i cartons (sacs) Reciclatge Gestor autoritzat de RNP 

Plàstics (envasos i 

emmagatzematge acopis) 
Reciclatge Gestor autoritzat de RNP 

Brossa biodegradables (RP: 

residus perillosos) 
Reciclatge/Abocador 

Planta de reciclatge de RSU 

(Residus Sòlids Urbans) 

Brossa mescles de residus 

(RP) 
Reciclatge/Abocador Planta de reciclatge de RSU 

Materials d’aïllament (RP) Dipòsit de Seguretat Gestor autoritzat de RP 

Bateries i piles (RP) Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat de RP 

Olis usats (RP) Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat de RP 
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Pintures sobrants (RP) Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat de RP 

Envasos metàl·lics aerosols 

(RP) 
Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat de RP 

 

A continuació s’inclouen els abocadors i zones de gestió de residus urbans i de construcció. 

• PLANTA DE TRANSVASSAMENT DE BARCELONA 

Pol. Ind. Zona Franca, c/sector B c/ D60, 08040 Barcelona. 

Tipus de residu, Runes i gestor industrial. 

• DIPÒSIT CONTROLAT DE BARCELONA 

Port de Barcelona. Moll d’Inflamables, 08039 Barcelona. 

Tipus de residu, Gestió marítima de terres i runes i planta de reciclatge.Altres punts 

possibles on dipositar les terres sobrants de l’excavació són les canteres actives amb 

restauració integrada. Tot seguit s’enumeren les més properes a l’obra. 

• MAS COMAS 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 84/0382. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 001380. 

Empresa explotadora, DESCALS JUNC, EVARISTO. 

Recurs explotat, Sorres. 

Situació actual, Activitat englobada en una nova explotació. 

Municipi, El Prat de Llobregat. 

• UTONKA, S.A. 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 84/0577. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 2143. 
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Empresa explotadora, UTONKA S.A. 

Recurs explotat, Graves. 

Situació actual, Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Municipi, Sant Boi de Llobregat. 

• SOT JORDI 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 92/1753. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 2709. 

Empresa explotadora, ÁRIDS GARRIGOSA, S.A. 

Recurs explotat, Graves. 

Situació actual, Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Municipi, Santa Coloma de Cervelló. 

• DILUVIAL 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 84/0457. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 003942. 

Empresa explotadora, CANTERAS FOJ S.A. 

Recurs explotat, Argiles. 

Situació actual, Activitat amb afecció pendent de regulació. 

Municipi, Sant Feliu de Llobregat. 

• SANSON 

Expedient del Dept. de Medi Ambient i habitatge 85/0873. 

Codi extern Dep. Indústria o Junta d’Aigües 107. 

Empresa explotadora, HORMICEMEX. 
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Recurs explotat, Calcàries. 

Situació actual, Activitat en actiu amb restauració integrada. 

Municipi, Sant Feliu de Llobregat. 
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L’objecte del  present annex es la valoració de les obres necessàries per la reposició 

o trasllats dels serveis existents que resultin afectats per l’execució de les obres. La 

valoració de serveis afectats s’ha inclòs , en la seva totalitats en el pressupost 

general del projecte. 

Treballs a desenvolupar per a la localització de serveis, s’ha tingut en compte: 

- La informació facilitada per les companyies de serveis existents a la zona del 

projecte. 

- Inspecció visual “in situ” de la zona del projecte, identificant cadascun dels  

Serveis. 

- Informació facilitada pels serveis tècnics dels Ajuntaments. 

- Informació facilitada per propietaris particulars. 

 

Servei núm.:   1                  

 Terme municipal:  OLVAN, AJUNTAMENT D’OLVAN 

Eix:  Carrer de Manresa                                                     

Xarxa d’aigües pluvials      

- Descripció: Col·lector d’aigües pluvial amb tub de formigó llis, amb pous de 

registre, embornals i reixa interceptora, afectat per la modificació del ramal 

de la rotonda.         

- Solució: S’ha previst el desplaçament i reposició del col·lector amb tub de 

formigó llis centrifugat, amb poues de registre, reixa interceptora i 

embornals                   

          

Servei núm.: 2 

Terme municipal: OLVAN, AJUNTAMENT D’OLVAN 

Eix: Cal Rosal, rotonda. 

Enllumenat públic 

- Descripció: Enllumenat públic de la intersecció existent, s’afecten tres punts 

de llum columna amb lluminària tancada per l’execució de la rotonda. 

- Solució: S’ha previst el desplaçament i la reposició del tres punts de llum 

afectats i la corresponent línea subterrània d’alimentació  i presa de terres. 
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TRÀFIC 

Degut a que em de tallar el tràfic a la carretera de Manresa i el carrer de l’Estació, 

adjuntem una imatge on es pot veure el desviament pel carrer del Pla de Gol. 

 



 

 

 

 

 

 

 

        12. Pla d’obra 
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INTRODUCCIÓ 

El present Annex es redacta seguint la llei establerta en el articles 132 del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (Decret 

1098/2001, de 12 de octubre), fent saber el caràcter indicatiu que te aquesta 

programació. 

En la modificació i millora d’aquest carrer i rotonda s’afecta al tràfic que hi circula 

per aquí. 

El principal condicionament del sistema constructiu serà no interrompre el tràfic en 

cap moment. Per complir això s’hauran de fer els treballs en diferents fases i 

extremar les mesures de seguretat. 

He contemplat tres fases a l’hora de realitzar aquest projecte: 

FASE 1 

El primer que farem serà la modificació de la carretera de Manresa i el carrer de 

l’Estació. Per això haurem de tallar el transit que arribi a la rotonda des de la 

carreter de Manresa i el que entri per aquesta. Per això es desviarà el tràfic pel 

carrer Pla del Gol, com s’indica en el Annex de serveis afectats, apartat Tràfic. Un cop 

desviat el tràfic i delimitada la zona d’actuació, s’instal·laran casetes i es passarà a la 

neteja, execució del carrer, elements de drenatge longitudinal, serveis elèctrics, 

vorada i ferm. Finalitzat això podem retorna el tràfic per aquest carrer, amb 

senyalització provisional. 

FASE 2  

Un cop acabat el carrer passem a fresar la rotonda, aquí es on tenim tràfic que no 

podem tallar ni desviar per lo que haurem de fer-ho a trossos i, si cal, amb passos 

alternatius. 

FASE 3 

Un cop finalitzat la fase 2 es realitzaran els treballs de senyalització i pintura 

definitiva. Aquí també haurem de tenir passos alternatius quan l’equip de pintura 

estigui treballant. 

CRONOGRAMA DELS TREBALLS 

S'acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres. El termini 

d'execució resulta ser de 9 setmanes (44 dies). L'obtenció del termini total 
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d'execució de les obres definides en aquest projecte, s’han basat en les següents 

premisses: 

• El conjunt de les obres s'ha ordenat en unitats o grups d'unitats. 

•  Els rendiments que es han utilitzat són els indicats en la justificació de 

preus, o un múltiple dels mateixos, i es han tingut en compte els factors 

reductors del rendiment.  

• S'han considerat de jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) 

dies laborables. 

• El diagrama s’ha programat tenint com a activitats les unitats d'obra més 

importants. 

 



Id Nombre de tarea DuraciónComienzo

1 Modificació i millora de la rotonda de Cal Rosal 44 días jue 01/11/12

2 FASE 1 31 días jue 01/11/12

3 Actuacions previes 2 días jue 01/11/12

4 Desviació tràfic 1 día jue 01/11/12

5 Instal·lacions casetes 1 día vie 02/11/12

6 Modificació carrer de l'estació 29 días lun 05/11/12

7 Demolició ferm, vorera i instal·lacions 5 días lun 05/11/12

8 Execució explanada 3 días lun 12/11/12

9 Execució zanjas (drenatge i enllumenat) 3 días jue 15/11/12

10 Instal·lació drenatge i enllumenat 3 días mar 20/11/12

11 Execució vorera 10 días vie 23/11/12

12 Execució ferm 5 días vie 07/12/12

13 Senyalització provisional 1 día vie 14/12/12

14 FASE 2 7 días lun 17/12/12

15 Adecuació de la zona 1 día lun 17/12/12

16 Senyalització pas alterantiu 1 día lun 17/12/12

17 Milora del ferm 6 días mar 18/12/12

18 Fresat 5 días mar 18/12/12

19 Ferm 5 días mié 19/12/12

20 Execució nous panots 3 días vie 21/12/12

21 FASE 3 5 días? mié 26/12/12

22 Senyalització 5 días mié 26/12/12

23 Senyals verticals 2 días mié 26/12/12

24 Pintura 2 días vie 28/12/12

25 Neteja 1 día mar 01/01/13

22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12

noviembre diciembre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: Project

Fecha: vie 12/10/12



 

 

 

 

 

 

 13. Justificació de preus 



Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 20/12/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,25h Cap de collaA0112000

 €17,23h Oficial 1aA0121000

 €17,23h Oficial 1a jardinerA012P000

 €17,23h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €15,30h AjudantA013U001

 €14,43h ManobreA0140000

 €14,94h Manobre especialistaA0150000

 €14,79h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 20/12/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,32h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €36,71h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010

 €40,99h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €53,01h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €14,48h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €12,85h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070

 €50,04h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €28,72h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €48,04h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €88,07h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €29,97h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €34,25h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €42,81h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €53,10h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €47,96h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €48,27h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €53,71h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,14h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €7,15h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €28,51h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €29,84h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €37,54h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €56,99h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €52,79h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €30,40h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €35,14h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €31,10h Camió grua de 5 tC1503U10
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,32h Camió grua de 10 tC1503U20

 €5,87h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,52h Vibrador intern de formigóC1700006

 €79,17h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €23,94h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €44,98h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €30,24h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €49,46h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €52,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €28,38h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €3,01h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,01h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €37,68h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €5,47h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €13,73h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,80m3 AiguaB0111000

 €20,41m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €10,13m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €17,34m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €12,73m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,35m3 Classificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €3,95m3 Material seleccionat per a esplanada tipus E-2 procedent de
préstec, inclòs transport a l'obra

B03DU103

 €68,83t Ciment pòrtland CEM I/32,5B051U012

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €49,28m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €52,64m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €55,51m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €69,14m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €68,43m3 Morter M-80B071U001

 €0,96kg Clau acerB0A3U100

 €0,36m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,12m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7U002

 €1,48m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €1,09u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,95m2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2B7B11U02

 €1,58kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

B8ZBU100

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €7,38m PEÇA DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 19-22X30 CM,
TIPUS T-5 SÈRIE 1A

B9651U07
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,08m RIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30 CM D'AMPLADA I 8 CM DE GRUIX

B974U020

 €51,53m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

B981U004

 €75,20m PEDRA GRANÍTICA PER A GUALS, DE 120X40X10 CM,
AMB CARES VISTES FLAMEJADES

B981U006

 €53,43u PEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE
60X40X28 CM, AMB CARES VISTES FLAMEJADES

B981U024

 €85,49u PEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE
120X40X28 CM, AMB CARES VISTES FLAMEJADES

B981U026

 €7,44u PEÇA PER A ESCOSSELLS DE 120X20X8 CMB991U002

 €5,14m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €8,81m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1U010

 €19,17t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €19,15t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €23,27t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €52,89u PLACA TRIANGULAR DE 90 CM, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT

BBM1U101

 €43,65u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U110

 €54,60u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U120

 €54,25u PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM,
D'INDICACIONS GENERALS I CARRILS, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT

BBM1U132

 €80,55u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U142

 €321,78m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U751

 €325,53m2 PLACA D'ALUMINI AMB DORS TANCAT, SUPERIOR A
0,10 M2 I FINS A 0,25 M2, D'IDENTIFICACIÓ DE
CARRETERES, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2

BBM5U762

 €6,26m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,65u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

BBMZU126

 €0,62u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €50,00m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU613

 €52,37u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZU622

 €6,00m Tub ranurat de PVC per a drenatge de D= 160 mmBD5AU160

 €57,77u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZU001

 €7,58m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040

 €62,80u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €64,75u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €95,66u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,04u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

BDDZU010

 €44,88u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

BDKZU001

 €30,74u MARC DE 62X32X4,5 CM AMB TAPA DE PAS LLIURE
53X23 CM, DE FOSA DÚCTIL, PER A UNA CÀRREGA DE
12 T

BDKZU003

 €1,04m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O
CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1 KV 1X16 SEGONS
UNE 21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO
GENERAL CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS MARCATGE
INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI

BG31170U

 €1,10m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €0,27u Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure
nus

BGW38000

 €23,63m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €5,78l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,11kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

BR34U001

 €0,30kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001



Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 20/12/12

MATERIALS
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 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €81,09u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 14/16 en pa
de terra metàl·lic (PTM)

BR472107

 €3,95u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

BR822003
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,75u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR63001 Rend.: 0,915

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01995/R 18,250000,001A0112000 =xCap de collah

1,58177/R 17,230000,084A012P000 =xOficial 1a jardinerh

10,50656/R 14,790000,650A0160000 =xPeóh

Subtotal... 12,10828 12,10828
Maquinària:

2,51104/R 28,720000,080C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

1,55792/R 28,510000,050C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

3,45639/R 35,140000,090C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 7,52535 7,52535
Materials:

0,120000,800000,150B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 19,75363

19,75363COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,86m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,416P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51076/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

1,78291/R 17,230000,250A0121000 =xOficial 1ah

7,72972/R 14,940001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,02339 11,02339
Maquinària:

21,94123/R 53,010001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

5,99338/R 14,480001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,03560/R 50,040000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,55381/R 37,540000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31147/R 3,010000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 30,83549 30,83549

COST DIRECTE 41,85888

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,85888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,64m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18814/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

0,77010/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,95824 0,95824
Maquinària:

2,11289/R 40,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,25794/R 50,040000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,30763/R 29,840000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,67846 2,67846

COST DIRECTE 3,63670

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,63670COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,04m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de suports

G21B1004 Rend.: 40,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11315/R 18,250000,248A0112000 =xCap de collah

0,43075/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,36075/R 14,430001,000A0140000 =xManobreh

0,74700/R 14,940002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,65165 1,65165
Maquinària:

0,60050/R 48,040000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,71275/R 28,510001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,07525/R 3,010001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 1,38850 1,38850

COST DIRECTE 3,04015

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,04015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,73u 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

G21B3002 Rend.: 3,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52083/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

5,74333/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,47000/R 14,940001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,73416 14,73416
Maquinària:

2,73267/R 40,990000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

2,28333/R 34,250000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,90067/R 28,510000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

2,07333/R 31,100000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,00333/R 3,010001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 9,99333 9,99333

COST DIRECTE 24,72749

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,72749COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,74m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U104 Rend.: 26,200P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27863/R 18,250000,400A0112000 =xCap de collah

0,57023/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,84886 0,84886
Maquinària:

0,96106/R 53,010000,475C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,63397/R 42,810001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

4,29847/R 37,540003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 6,89350 6,89350

COST DIRECTE 7,74236

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01460/R 18,250000,296A0112000 =xCap de collah

0,05677/R 14,940001,406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07137 0,07137
Maquinària:

0,02502/R 50,040000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,04404/R 88,070000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,14337/R 53,100000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02398/R 47,960000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,14502/R 53,710000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,04751/R 52,790000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,04256/R 30,400000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,47150 0,47150
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,58287

0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,58287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,91m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 190,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01902/R 18,250000,198A0112000 =xCap de collah

0,07918/R 14,940001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09820 0,09820
Maquinària:

0,28143/R 53,100001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,12495/R 47,960000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,28466/R 53,710001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,07920/R 30,400000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,77024 0,77024
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,90844

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,96m3 Esplanada amb sòl adequat, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227U110 Rend.: 140,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03324/R 18,250000,255A0112000 =xCap de collah

0,10359/R 14,430001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,13683 0,13683
Maquinària:

0,38118/R 53,100001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,16957/R 47,960000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,38556/R 53,710001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,10749/R 30,400000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,04380 1,04380
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

4,740003,950001,200B03DU103 =xMaterial seleccionat per a esplanada tipus E-2 procedent de
préstec, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,78000 4,78000
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COST DIRECTE 5,96063

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,96063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23763/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

0,93375/R 14,940001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17138 1,17138
Maquinària:

1,11484/R 42,810000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,52813/R 10,140001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,15833/R 30,400000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,80130 1,80130
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

0,420000,350001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,46000 0,46000

COST DIRECTE 3,43268

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,56m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28516/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

1,07688/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,95625/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

1,80375/R 14,430002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,12204 4,12204
Maquinària:

0,19000/R 1,520002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,64773/R 79,170000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,85813/R 13,730001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
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Subtotal... 2,69586 2,69586
Materials:

51,7440049,280001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 51,74400 51,74400

COST DIRECTE 58,56190

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,56190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,30m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06518/R 18,250000,500A0112000 =xCap de collah

0,10671/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17189 0,17189
Maquinària:

0,34257/R 47,960001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,34479/R 48,270001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,12550/R 35,140000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,81286 0,81286
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

15,2760012,730001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 15,31600 15,31600

COST DIRECTE 16,30075

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,30075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,36m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

G9F1U005 Rend.: 6,600P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38258/R 18,250000,500A0112000 =xCap de collah

10,44242/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,37273/R 14,430002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,19773 16,19773
Maquinària:
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1,13523/R 29,970000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,38409/R 10,140000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

1,08333/R 7,150001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,41364/R 31,100000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,01629 4,01629
Materials:

0,0816420,410000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

2,0742069,140000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

8,986208,810001,020B9F1U010 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 11,14204 11,14204

COST DIRECTE 31,35606

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,35606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,66t Mescla bituminosa en calent AC-22 bin SG9H1U020 Rend.: 120,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15208/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

0,28717/R 17,230002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,49800/R 14,940004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,93725 0,93725
Maquinària:

3,32442/R 56,990007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,37483/R 44,980001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,41217/R 49,460001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,43717/R 52,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,54859 4,54859
Materials:

19,1700019,170001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 19,17000 19,17000

COST DIRECTE 24,65584

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,65584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,64t Mescla bituminosa en calent AC-22 base G, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U120 Rend.: 120,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Modificació i millora de la rotonda d´acces al municipi de Cal Rosal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,15208/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

0,28717/R 17,230002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,49800/R 14,940004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,93725 0,93725
Maquinària:

3,32442/R 56,990007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,37483/R 44,980001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,41217/R 49,460001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,43717/R 52,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,54859 4,54859
Materials:

19,1500019,150001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 19,15000 19,15000

COST DIRECTE 24,63584

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,63584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,79m2 Mescla bituminosa en calent AC-16 surf S per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.660,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01099/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

0,02076/R 17,230002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03600/R 14,940004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06775 0,06775
Maquinària:

0,24032/R 56,990007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,02710/R 44,980001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,02980/R 49,460001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,03160/R 52,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,32882 0,32882
Materials:

1,3962023,270000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,39620 1,39620

COST DIRECTE 1,79277

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79277COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,39m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02461/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02134/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04595 0,04595
Maquinària:

0,03420/R 23,940001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,03420 0,03420
Materials:

0,312000,260001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,39215

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,39215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,24m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02297/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,01992/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04289 0,04289
Maquinària:

0,03192/R 23,940001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04032/R 30,240001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07224 0,07224
Materials:

0,120000,200000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,23513

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,23513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,61u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U110 Rend.: 4,500P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82889/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah
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3,40000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,22889 7,22889
Maquinària:

1,72778/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,72778 1,72778
Materials:

43,6500043,650001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 43,65000 43,65000

COST DIRECTE 52,60667

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,60667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,56u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U120 Rend.: 4,500P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82889/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,40000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,22889 7,22889
Maquinària:

1,72778/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,72778 1,72778
Materials:

54,6000054,600001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 54,60000 54,60000

COST DIRECTE 63,55667

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,55667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,51u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U142 Rend.: 4,500P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82889/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,40000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 7,22889 7,22889
Maquinària:

1,72778/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,72778 1,72778
Materials:

80,5500080,550001,000BBM1U142 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 80,55000 80,55000

COST DIRECTE 89,50667

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,50667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €367,78m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 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 HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada.

GBB5U951 Rend.: 1,520P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33553/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,06579/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 21,40132 21,40132
Maquinària:

5,11513/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,11513 5,11513
Materials:

321,78000321,780001,000BBM5U751 =xPlaca d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

m2

19,480400,6200031,420BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 341,26040 341,26040

COST DIRECTE 367,77685

0,00%DESPESES INDIRECTES

367,77685COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €97,90u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU105 Rend.: 3,300P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22121/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,63636/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,85757 9,85757
Maquinària:

2,35606/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,35606 2,35606
Materials:

33,3125026,650001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

u

52,3700052,370001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

Subtotal... 85,68250 85,68250

COST DIRECTE 97,89613

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,89613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,58m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU206 Rend.: 15,600P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10449/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,98077/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,08526 2,08526
Maquinària:

0,49840/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,49840 0,49840
Materials:

50,0000050,000001,000BBMZU613 =xPal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 52,58366

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,58366COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,60u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,74333/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,98000/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,72333 10,72333
Maquinària:

2,85417/R 34,250000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,07333/R 31,100000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,92750 4,92750
Materials:

5,9136049,280000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

20,032006,260003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 25,94560 25,94560

COST DIRECTE 41,59643

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,59643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,22u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU002 Rend.: 3,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,74333/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,98000/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,72333 10,72333
Maquinària:

2,85417/R 34,250000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,07333/R 31,100000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,92750 4,92750
Materials:

6,8992049,280000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

25,666006,260004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 32,56520 32,56520

COST DIRECTE 48,21603

0,00%DESPESES INDIRECTES
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48,21603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,09m Drenatge amb tub de PVC ranurat de doble paret, de
diàmetre 160 mm, inclòs excavació, transport a abocador,
base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

GD5AU216 Rend.: 25,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14600/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

0,68920/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,79280/R 14,940003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,62800 2,62800
Maquinària:

2,39760/R 29,970002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,28600/R 7,150001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,19360/R 29,840001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,87720 3,87720
Materials:

4,8552017,340000,280B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3

2,4640049,280000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,090000,950002,200B7B11U02 =xFeltre de polipropilé amb un pes mínim de 140 g/m2m2

6,180006,000001,030BD5AU160 =xTub ranurat de PVC per a drenatge de D= 160 mmm

Subtotal... 15,58920 15,58920

COST DIRECTE 22,09440

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,09440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,79u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56250/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

43,07500/R 17,230002,000A0121000 =xOficial 1ah

18,67500/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 66,31250 66,31250
Maquinària:

9,71875/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,80000/R 1,520002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

17,16250/R 13,730001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
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Subtotal... 30,68125 30,68125
Materials:

55,2720052,640001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,3686068,430000,020B071U001 =xMorter M-80m3

0,336000,960000,350B0A3U100 =xClau acerkg

1,584000,360004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,464001,120002,200B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

57,7700057,770001,000BD5ZU001 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 118,79460 118,79460

COST DIRECTE 215,78835

0,00%DESPESES INDIRECTES

215,78835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,63m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U020 Rend.: 12,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45625/R 18,250000,300A0112000 =xCap de collah

1,92402/R 17,230001,340A0121000 =xOficial 1ah

3,33660/R 14,940002,680A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,71687 5,71687
Maquinària:

2,59167/R 31,100001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,08613/R 1,520000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,38902/R 13,730000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,06682 3,06682
Materials:

21,6832049,280000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2052968,430000,003B071U001 =xMorter M-80m3

7,959007,580001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm

Subtotal... 29,84749 29,84749

COST DIRECTE 38,63118

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,63118COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €421,52u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,08333/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

45,94667/R 17,230002,000A0121000 =xOficial 1ah

39,84000/R 14,940002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 91,87000 91,87000
Maquinària:

14,51333/R 31,100000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,02667/R 1,520001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

9,15333/R 13,730000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 25,69333 25,69333
Materials:

57,1648049,280001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,4215068,430000,050B071U001 =xMorter M-80m3

62,8000062,800001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

64,7500064,750001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

95,6600095,660001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

20,160005,040004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

u

Subtotal... 303,95630 303,95630

COST DIRECTE 421,51963

0,00%DESPESES INDIRECTES

421,51963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,00u Connexió a xarxa existentGDD1U099 Rend.: 1,000P- 30

 €239,64u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm
de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDK2U010 Rend.: 0,500P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,12500/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

34,46000/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

30,60000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

28,86000/R 14,430001,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 103,04500 103,04500
Maquinària:

7,34200/R 36,710000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

11,98800/R 29,970000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

11,26200/R 37,540000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

13,99500/R 31,100000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,52000/R 1,520000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,86500/R 13,730000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 52,97200 52,97200
Materials:

67,7222055,510001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,600000,3600010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,660001,480004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2

1,278001,800000,710B0DZA000 =xDesencofrantl

4,360001,090004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 83,62020 83,62020

COST DIRECTE 239,63720

0,00%DESPESES INDIRECTES

239,63720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €448,15u Pericó tipus PE, inclós P.P. d'excavació, rebliment amb
material de la propia excavació, entroncament amb tubs i
acabats, segons plànols.

GDK2U011 Rend.: 0,214P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,32009/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

80,51402/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

71,49533/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

67,42991/R 14,430001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 240,75935 240,75935
Maquinària:

17,15421/R 36,710000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

28,00935/R 29,970000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

26,31308/R 37,540000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

32,69860/R 31,100000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,55140/R 1,520000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

16,03972/R 13,730000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 123,76636 123,76636
Materials:

67,7222055,510001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,600000,3600010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,660001,480004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2

1,278001,800000,710B0DZA000 =xDesencofrantl

4,360001,090004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 83,62020 83,62020

COST DIRECTE 448,14591

0,00%DESPESES INDIRECTES

448,14591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,96u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

GDKZ0002 Rend.: 3,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91250/R 18,250000,150A0112000 =xCap de collah

5,74333/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,98000/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,63583 11,63583
Maquinària:

2,07333/R 31,100000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,07333 2,07333
Materials:

1,3686068,430000,020B071U001 =xMorter M-80m3

44,8800044,880001,000BDKZU001 =xMarc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de
fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t

u

Subtotal... 46,24860 46,24860

COST DIRECTE 59,95776

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,95776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,42m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18250/R 18,250000,010A0112000 =xCap de collah

1,72300/R 17,230000,100A0121000 =xOficial 1ah

2,29500/R 15,300000,150A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,20050 4,20050
Materials:

1,100001,100001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,121500,270000,450BGW38000 =xPart proporcional d´accessoris per a conductors de coure
nus

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,22150 1,22150

COST DIRECTE 5,42200

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,42200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs

GR3PU020 Rend.: 118,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14602/R 17,230001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,14602 0,14602
Maquinària:

0,31932/R 37,680001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 0,31932 0,31932
Materials:

0,275000,110002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

kg

0,150000,300000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,42500 0,42500

COST DIRECTE 0,89034

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,89034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,37u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia, Tilia cordata o similar de perímetre
tronc 14/16 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de
plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

NOUMC20 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,1890423,630000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,231205,780000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,152000,760000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

81,0900081,090001,000BR472107 =xSubministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 14/16 en pa
de terra metàl·lic (PTM)

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,950003,950001,000BR822003 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m

d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

19,7536319,753631,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 105,36587 105,36587

COST DIRECTE 105,36587

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,36587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

ZCOM0030 Rend.: 15,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24333/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

0,99600/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,23933 1,23933
Maquinària:

2,73267/R 40,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,33360/R 50,040000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39787/R 29,840000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,46414 3,46414

COST DIRECTE 4,70347

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,70347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,05M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

ZCOM0031 Rend.: 28,500P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12807/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

1,04842/R 14,940002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17649 1,17649
Maquinària:

1,43825/R 40,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,50807/R 14,480001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg

a 30 kg
h

0,87789/R 50,040000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,04702/R 29,840001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,87123 3,87123

COST DIRECTE 5,04772

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,04772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,40U Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

ZCOM0032 Rend.: 3,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52083/R 18,250000,250A0112000 =xCap de collah

5,74333/R 17,230001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

4,81000/R 14,430001,000A0140000 =xManobreh

4,98000/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,05416 17,05416
Maquinària:

4,56667/R 34,250000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

12,10667/R 36,320001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,67000/R 2,010001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 17,34334 17,34334

COST DIRECTE 34,39750

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,39750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,98U Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i càrrega
sobre camió

ZCOM0033 Rend.: 1,000P- 40

 €4,43M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

ZCOM0034 Rend.: 11,500P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31739/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

1,49826/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,29913/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,11478 3,11478
Maquinària:

0,20174/R 2,320001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,11739/R 12,850001,000C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,31913 1,31913

COST DIRECTE 4,43391

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,43391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,18M3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

ZCOM0036 Rend.: 140,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06518/R 18,250000,500A0112000 =xCap de collah

0,10671/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17189 0,17189
Maquinària:

0,34257/R 47,960001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,34479/R 48,270001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,12550/R 35,140000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,81286 0,81286
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

12,1560010,130001,200B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

Subtotal... 12,19600 12,19600

COST DIRECTE 13,18075

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,18075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,71M Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, 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

ZCOM0037 Rend.: 20,655P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88356/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

3,33672/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,19172/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,41200 8,41200
Maquinària:

0,36275/R 29,970000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,45437/R 37,540000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,07359/R 1,520001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
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0,26483/R 5,470001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,15554 1,15554
Materials:

3,9424049,280000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,5902269,140000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,720000,360002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,109001,090000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

7,749007,380001,050B9651U07 =xPEÇA DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 19-22X30 CM,
TIPUS T-5 SÈRIE 1A

m

Subtotal... 14,14662 14,14662

COST DIRECTE 23,71416

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,71416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,16M Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

ZCOM0038 Rend.: 52,789P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34572/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

1,30558/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,64011/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,29141 3,29141
Maquinària:

0,22709/R 29,970000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,28445/R 37,540000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,14728/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,65882 0,65882
Materials:

0,0688368,830000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I/32,5t

3,9424049,280000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4839869,140000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,360000,360001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,054501,090000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,284004,080001,050B974U020 =xRIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30 CM D'AMPLADA I 8 CM DE GRUIX

m

Subtotal... 9,21171 9,21171
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COST DIRECTE 13,16194

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,16194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,61U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

ZCOM0039 Rend.: 6,931P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63310/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

9,94373/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,49170/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,06853 25,06853
Maquinària:

1,86799/R 29,970000,432C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,77699/R 28,510000,432C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 3,64498 3,64498
Materials:

6,9977649,280000,142B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,0371069,140000,015B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

106,8600053,430002,000B981U024 =xPEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE
60X40X28 CM, AMB CARES VISTES FLAMEJADES

u

Subtotal... 114,89486 114,89486

COST DIRECTE 143,60837

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,60837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,15M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

ZCOM0040 Rend.: 5,088P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,58687/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

13,54560/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

17,01651/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,14898 34,14898
Maquinària:
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2,06162/R 29,970000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,96118/R 28,510000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 4,02280 4,02280
Materials:

11,2851249,280000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,4890469,140000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

75,2000075,200001,000B981U006 =xPEDRA GRANÍTICA PER A GUALS, DE 120X40X10 CM,
AMB CARES VISTES FLAMEJADES

m

Subtotal... 88,97416 88,97416

COST DIRECTE 127,14594

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,14594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,50U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

ZCOM0041 Rend.: 4,250P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29412/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

16,21647/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

20,37176/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,88235 40,88235
Maquinària:

3,87847/R 29,970000,550C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

3,68953/R 28,510000,550C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 7,56800 7,56800
Materials:

13,9955249,280000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,0742069,140000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

170,9800085,490002,000B981U026 =xPEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE
120X40X28 CM, AMB CARES VISTES FLAMEJADES

u

Subtotal... 187,04972 187,04972

COST DIRECTE 235,50007

0,00%DESPESES INDIRECTES

235,50007COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,57U Escossells de 104x104 cm de secció interior, format amb
peces prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment acabat

ZCOM0042 Rend.: 7,580P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40765/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

9,09235/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

11,42216/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,92216 22,92216
Maquinària:

0,98846/R 29,970000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,23813/R 37,540000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,20053/R 1,520001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,72164/R 5,470001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 3,14876 3,14876
Materials:

9,9545649,280000,202B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,6323869,140000,067B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

3,456000,360009,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,172801,800000,096B0DZA000 =xDesencofrantl

0,523201,090000,480B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

29,760007,440004,000B991U002 =xPEÇA PER A ESCOSSELLS DE 120X20X8 CMu

Subtotal... 48,49894 48,49894

COST DIRECTE 74,56986

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,56986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.510,55U Formació de parterre rectangular de planxa d'acer 'corten'
de 2000x200x20 cm de 10 cm de gruix, fonament i anellat
de formigó hm-20/p/40/i

ZCOM0043 Rend.: 1,000P- 49

 €148,43U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonementació, càrrega i
transport a l'abocador

ZCOM0044 Rend.: 1,000P- 50

 €0,52M Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

ZCOM0046 Rend.: 510,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,03578/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

0,10135/R 17,230003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05859/R 14,940002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19572 0,19572
Maquinària:

0,01151/R 5,870001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05565/R 28,380001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06716 0,06716
Materials:

0,221201,580000,140B8ZBU100 =xPINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

kg

0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,25960 0,25960

COST DIRECTE 0,52248

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,52248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,77M2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

ZCOM0047 Rend.: 12,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52083/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

4,30750/R 17,230003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,49000/R 14,940002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,31833 8,31833
Maquinària:

0,48917/R 5,870001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,36500/R 28,380001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,85417 2,85417
Materials:

2,212001,580001,400B8ZBU100 =xPINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

kg

0,384000,640000,600B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,59600 2,59600

COST DIRECTE 13,76850

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,85U Placa triangular de 90 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

ZCOM0048 Rend.: 4,500P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82889/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,40000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,22889 7,22889
Maquinària:

1,72778/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,72778 1,72778
Materials:

52,8900052,890001,000BBM1U101 =xPLACA TRIANGULAR DE 90 CM, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT

u

Subtotal... 52,89000 52,89000

COST DIRECTE 61,84667

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,84667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,21U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63),
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

ZCOM0049 Rend.: 4,500P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82889/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,40000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,22889 7,22889
Maquinària:

1,72778/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,72778 1,72778
Materials:

54,2500054,250001,000BBM1U132 =xPLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM,
D'INDICACIONS GENERALS I CARRILS, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT

u

Subtotal... 54,25000 54,25000

COST DIRECTE 63,20667

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

63,20667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €419,18M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (s-400/s-460), amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

ZCOM0050 Rend.: 0,680P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,33824/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

22,50000/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 47,83824 47,83824
Maquinària:

11,43382/R 31,100000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 11,43382 11,43382
Materials:

325,53000325,530001,000BBM5U762 =xPLACA D'ALUMINI AMB DORS TANCAT, SUPERIOR A
0,10 M2 I FINS A 0,25 M2, D'IDENTIFICACIÓ DE
CARRETERES, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2

m2

34,374660,6200055,443BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 359,90466 359,90466

COST DIRECTE 419,17672

0,00%DESPESES INDIRECTES

419,17672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,71M Tub de formigó de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

ZCOM0051 Rend.: 1,000P- 56

 €2,23M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 1x16 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

ZCOM0052 Rend.: 28,570P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05494/R 18,250000,086A0112000 =xCap de collah

0,60308/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,53553/R 15,300001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,19355 1,19355
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,040001,040001,000BG31170U =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O

CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1 KV 1X16 SEGONS
UNE 21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO
GENERAL CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS MARCATGE
INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI

m

Subtotal... 1,04000 1,04000

COST DIRECTE 2,23355

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,71U Marc de 62x32x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x23 cm, de
fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

ZCOM0053 Rend.: 4,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68438/R 18,250000,150A0112000 =xCap de collah

4,30750/R 17,230001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,73500/R 14,940001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,72688 8,72688
Maquinària:

1,55500/R 31,100000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,55500 1,55500
Materials:

0,6843068,430000,010B071U001 =xMorter M-80m3

30,7400030,740001,000BDKZU003 =xMARC DE 62X32X4,5 CM AMB TAPA DE PAS LLIURE
53X23 CM, DE FOSA DÚCTIL, PER A UNA CÀRREGA DE
12 T

u

Subtotal... 31,42430 31,42430

COST DIRECTE 41,70618

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,70618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,75M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs
rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, canon d'abocament

ZCOM0054 Rend.: 1,000P- 59

 €28,24M Canalització de serveis executada en voreres, amb 4 tubs
rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, canon d'abocament

ZCOM0055 Rend.: 1,000P- 60
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,72M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs
rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, canon d'abocament

ZCOM0056 Rend.: 1,000P- 61

 €49,98M Canalització de serveis executada en voreres, amb 8 tubs
rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, canon d'abocament

ZCOM0057 Rend.: 1,000P- 62

 €59,06M Canalització de serveis executada en voreres, amb 6 tubs
rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau
de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, inclòs
càrrega i transport a l'abocador

ZCOM0058 Rend.: 1,000P- 63

 €34,22M Canalització de serveis executada en voreres, amb 2 tubs
rígids de pe de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau
de formigó 15n/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, inclòs
càrrega i transport a l'abocador

ZCOM0059 Rend.: 1,000P- 64

 €880,03U Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat de 10 m
d'alçada i 2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma une-en-40-5, col·locat sobre dau de
formigó

ZCOM0060 Rend.: 1,000P- 65

 €382,92U Llumenaria asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpara de vapor de sodi a pressió alta de 250
w, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoplada al suport 

ZCOM0061 Rend.: 1,000P- 66

 €2.598,44U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necesari

ZCOM0062 Rend.: 1,000P- 67

 €32,51m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre
interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

ZCOM0075 Rend.: 4,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91250/R 18,250000,200A0112000 =xCap de collah

3,60750/R 14,430001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,52000 4,52000
Maquinària:

13,25250/R 53,010001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 20/12/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,35125/R 42,810000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

9,38500/R 37,540001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 27,98875 27,98875

COST DIRECTE 32,50875

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,50875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,54m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

ZCOM0087 Rend.: 11,042P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65278/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

6,24162/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

7,84097/R 14,430006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,73537 15,73537
Maquinària:

0,73283/R 29,970000,270C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,69713/R 28,510000,270C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 1,42996 1,42996
Materials:

6,6035249,280000,134B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,2445269,140000,018B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

51,5300051,530001,000B981U004 =xPedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

m

Subtotal... 59,37804 59,37804

COST DIRECTE 76,54337

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,54337COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,38m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

ZCOM0088 Rend.: 18,894P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96592/R 18,250001,000A0112000 =xCap de collah

3,64772/R 17,230004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,34614/R 14,430007,000A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,95978 9,95978
Maquinària:

0,79311/R 29,970000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,26834/R 10,140000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,82301/R 31,100000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,88446 1,88446
Materials:

0,1376668,830000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I/32,5t

4,9280049,280000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,0742069,140000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,397005,140001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 12,53686 12,53686

COST DIRECTE 24,38110

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,38110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.955,34pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra, en l'actuació de l'enllaç de Cal Rosal a la C-16

ZCOM0406 Rend.: 1,000P- 71
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20.000,00Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'urbanització Cal
Rosal

ZCOM0502

 €8.590,00Pa Partida alçada a justificar per localització de serveis en la
urbanització de Cal Rosal

ZCOM0509
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Annex 14. Classificació del contractista i revisió de preus Pàgina 2 
 

L'Ordre de 26 de juliol de 1966 publicada en el B.O.I. de 2 d'agost de 1966, i la 

posterior correcció d'errors publicada en el B.O.I. de 8 d'agost de 1966, estableix la 

necessitat d'obtenir Classificació Prèvia per prendre part en les licitacions d'obres 

de l'Estat i Organismes Autònoms el pressupost dels quals sigui superior a cinc 

milions de pessetes (30.050,61 euros), xifra que posteriorment ha estat elevada a 

deu milions de pessetes (60.101,21 euros). 

Posteriorment l'Ordre de 28 de març de 1968 va establir els grups, subgrups i 

categories en què poden quedar classificats els contractistes d'obres de l'Estat. 

Aquesta ordre assenyala en l'article 14, apartat a, el següent: "El nombre de 

subgrups exigibles, excepte casos excepcionals, no podrà ser superior a quatre", i en 

l'apartat b) del mateix article: "L'import de l'obra parcial que per la seva singularitat 

de lloc a l'exigència de classificació en el subgrup corresponent haurà de ser 

superior al 20 per 100 del preu total del contracte, excepte casos excepcionals". 

Aquesta normativa va ser modificada per l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 

de 15 d'octubre de 1987 publicada en el B.O.I. de 30 d'octubre de 1987, que va afegir 

la categoria f per als contractes enquadrats en els grups A, B, C, D, I, F i G, en els quals 

l'anualitat mitjana fos igual o superior a 300 milions de pessetes (1.803.036,31 

euros). Al mateix temps es va modificar per a aquests grups la categoria per a 

aquells contractes, l'anualitat dels quals estigués compresa entre 50 i 300 milions de 

pessetes (300.506,05 i 1.803036,31 euros). No es van alterar les categories per als 

grups H, I, J i K. 

Posteriorment l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 28 de Juny de 1991, 

publicada en el B.O.I. de 24 de juliol de 1991, va modificar els grups, subgrups i 

categories de l'Ordre de 28 de març de 1968. 

Finalment el RD 1098/2001 de 12 d'octubre per el qual s'aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques àmplia l'articulo 

14 anteriorment citat, passant a ser l'article 36 ‘Exigència de classificació per  

l'administració’ i modifica de nou els grups, subgrups i categories quedant aquests 

com segueix: 

• A) Quan la seva anualitat mitjana no sobrepassi els 60.000 euros. 

• B) Quan l'anualitat mitjana excedeixi de 60.000 euros i no sobrepassi els 

120.000euros. 

• C) Quan l'anualitat mitjana excedeixi de 120.000 euros i no sobrepassi els 

360.000euros. 
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• D)Quan l'anualitat mitjana excedeixi de 360.000 euros i no sobrepassi els 

840.000euros. 

• I)Quan l'anualitat mitjana excedeixi de 840.000 euros i no sobrepassi els 

2.400.000euros. 

•  F) Quan excedeixi de 2.400.000 euros. 

Segons l'Article 56. Criteris aplicables i condicions per a la classificació de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, la classificació de les empreses es farà en funció de la 

seva solvència, valorada conforme a l'establert en els articles 64, 65 i 67, i 

determinarà els contractes a l'adjudicació dels quals puguin concórrer o optar per 

raó del seu objecte i es la seva quantia. A aquests efectes, els contractes es dividiran 

en grups generals i subgrups, per la seva peculiar naturalesa, i dins de aquests per 

categories, en funció de la seva quantia. En funció del tipus d'obra, del pressupost de 

la mateixa i del termini d'execució previst, es dedueix la classificació requerida per 

al contractista. 

Amb les consideracions anteriors, la classificació a exigir a els licitadors haurà de ser 

la següent: 

Grup G: Vials i pista 

Subgrup 4: Amb ferms de mescles bituminoses 

 Categoria D: Quan l'anualitat mitjana excedeixi de 360.000 euros i no sobrepassi els 

840.000 euros. 

 

FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 

Tal com s'indica en l'annex nº 16 del present document, el temps d'execució dels 

treballs previstos no excedeix dels 12 mesos. Per tant, i segons indica la legislació 

vigent, no procedeix revisió de preus alguna, i en conseqüència no s'estima necessari 

determinar una fórmula per a la seva revisió. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

És d’obligat compliment que tots els projectes incloguin un   Pla de Control de Qualitat que té 

per objecte verificar el compliment de l’establert al Plec de Condicions del projecte, proposant 

una   sèrie   d’inspeccions   i   controls   a   realitzar   tant dels   materials   a   utilitzar   a   l’obra 

(característiques  químiques,  físiques,  geomètriques  i/o  mecàniques),  com  durant  el  procés 

d’execució i dels elements acabats. 

Tots els materials que es reben a l'obra han de complir les condicions que s'estableixen al Plec 

de Prescripcions Tècniques del Projecte i han de ser aprovats per la Direcció d'Obra. Per això, 

els materials que es proposin hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

La  comprovació  del  compliment  d'aquestes exigències  bàsiques  es  determina  mitjançant  una 

sèrie de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i 

el control de l'obra acabada. 

Els  materials  no  inclosos en  el  Plec  de  prescripcions Tècniques  del Projecte  hauran  de  ser  de 

qualitat  adequada  a  l'ús  que  se'ls  destini.  S'han  de  presentar  en  aquest  cas  les  mostres, 

informes i certificats dels fabricants que es considerin necessaris. 

Per  tant  podem  dividir  els  controls  en  3  tipus  de  controls  segons  el  moment  de  executar els 

controls: el control de recepció en obra, el control d’execució de l’obra i el control de l’obra 

acabada 

 

2. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DELS PRODUCTES 

 

Aquest  controls  venen  principalment  determinats  en  el  3r  document  del  projecte:  el  Plec  de 

Prescripcions   Tècniques   del   Projecte,   més   concretament   en   l'apartat   corresponent   a   les 

Prescripcions sobre els materials. En aquest document s'estableixen, de tots aquells materials 

utilitzats   en   l'obra,   les   condicions   de   subministrament,   recepció   i   control,   conservació, 

emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra. 

El control de  recepció  abastarà assajos de  comprovació  sobre  aquells productes als quals així 

se'ls exigeixi en el plec del projecte, en la reglamentació vigent o en el corresponent Estudi de 

Programació del Control de Qualitat de l'Obra. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del 

producte,  sotmetent-se  a  criteris  d'acceptació  i  rebuig  i  adoptant  les  decisions  determinades 

en aquests documents. 

El Director d'Execució de l'Obra demanarà al Constructor que aporti els certificats de qualitat i 

el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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3. CONTROL D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

Les  unitats  d'obra  són  executades  a  partir  de  materials  (productes)  que  han  passat  el  seu 

control  de  qualitat,  per  la  qual  cosa  la  qualitat  dels  components  de  la  unitat  d'obra  queda 

acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix 

la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En  aquest   apartat   del  Pla   de   control   de   qualitat,  s'estableixen  les  operacions   de   control 

mínimes  a  realitzar  durant  l'execució  de  cada  unitat  d'obra,  per  a  cadascuna  de  les  fases 

d'execució  descrites  en  el Plec,  en  l'apartat  corresponent  a  les  prescripcions  sobre  l'execució 

per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Tot  seguit  detallem  els  controls  i  assajos  que  hem  de  realitzar  en  fase  d'execució  del  nostre 

projecte: 

 

Control de replanteig en obra: 

 

El control de replanteig de les obres es realitzarà abans de la signatura de l'acta de replanteig. 

Comprovarem: 

· Disponibilitat  dels  terrenys  de  la  zona,  tenint  especial  interès  en  els  límits  i  franges 

exteriors de terrenys afectats. 

· Comprovació en planta de les dimensions. 

· Comprovació de les rasants. 

· Comprovació  de  la  possible  existència  de  serveis  afectats  que  no  s’hagin  tingut  en 

compte en el projecte. 

· Senyalització d’elements existents a conservar. 

 

Moviment de terres: 

 

Excavacions: 

Comprovarem: 

· Comprovació del sanejament del fons de l’excavació. 

· Comprovació de la compactació i el refinament del fons de l’excavació. 

 

Reblerts: 

De terres pròpies de l’obra: 

En   la   nostra   obra   el   volum   de   terres   pròpies   que   es   reutilitza   per   fer   reblerts és petit. 

Considerarem els següents assajos a realitzar, tot  i que  la realització  de tots els assajos no és 
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necessària: 

· Próctor Modificat 

· Granulometria 

· Límits d'Atterberg 

· Equivalent d’Arena 

· Matèria orgànica 

· CBR 

· Densitat "in situ" 

 

Formigons: 

 

Les partides de  formigó objecte  de  control seran les receptives de  la “Instrucció  del Formigó 

Estructural” (EHE-08). En el nostre cas no utilitcem formigons per zones estructurals. 

 

Ferms i paviments: 

 

Les   partides   que   composen   aquest   apartat   són   les   bases   granulars,   regs   d'adherència   i 

imprimació, capes intermèdies i de rodament, vorades, rigoles i rajola. Per cada partida tenim 

diferents assajos i controls: 

 

Base granular: 

Comprovarem: 

· Próctor Modificat cada 1.000 m3 o fracció 

· Granulometria cada 1.000 m3 o fracció 

· Límits d'Atterberg cada 1.000 m3 o fracció 

· Equivalent de sorra  2 cada 1.000 m3 o fracció 

· CBR cada 5.000 m3 o fracció 

· Desgast de LA cada 5.000 m3 o fracció 

· Cares de fractura cada 5.000 m3 o fracció 

· Densitat "in situ" 6 cada 3.000 m3 o fracció 

 

Recs d’adherència i imprimació: 

Comprovarem per a cada un: 

· Residu per destil·lació. 

· Càrrega de les partícules. 

· Penetració. 
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· Dotació de lligant. 

 

Capes intermèdies i capes de rodament: 

Comprovarem per a cada una: 

· Contingut de lligant cada 500 Tn o fracció 

·       Granulometria cada 500 Tn o fracció 

        ·       IRI 

Vorades: 

Comprovarem: 

· Absorció 

· Resistència a flexió 

· Resistència a compressió 

· Geometria 

· Desgast per abrasió 

 

Rigoles: 

Comprovarem: 

· Absorció 

· Resistència a flexió 

· Resistència a compressió 

· Fregament 

 

Rajoles: 

Comprovarem: 

· Absorció 

· Resistència al desgast 

 

Senyalització: 

 

Es  durà  a  terme  un  control  sobre  les  marques  vials  longitudinals  i  superficials,  per  a  això 

s'executarà una unitat de cada un dels següents assaigs i comprovarem: 

· Cons. Kerbbs 

· Temps d'assecat 

· % defectes 

· Índex de refracció 

· Resistència agents 
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· Granulometria 

· Mostreig i dosificació 

 

4. CONTROL DE L'OBRA ACABADA: 

 

En l'apartat del Plec del Projecte corresponent a les prescripcions sobre verificacions en l'obra 

acabada s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora 

o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'obra. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, que conté el 

preceptiu   estudi   de   Programació   del   Control   de   Qualitat   de   l’Obra   redactat   pel   director 

d'Execució de l'Obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les 

que pogués ordenar la Direcció Facultativa durant el transcurs de l'obra. 



 

 

 

 

 

 

16. Pressupost per al coneixement de l’administració 
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PRESSUPOST PER AL  CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

01  Treballs previs i demolicions      65.558,76  

 

02  Explanació de zona central      68.292,97  

 

03  Paviments i voreres       177.933,30  

 

04  Enjardinament i plantacions      1.655,37  

 

05  Seguretat vial        18.772,79  

 

06  Drenatge         17.400,20  

  

07  Enllumenat públic        75.729,93  

 

08  Partida alçada          20.000  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL      445.343,32  

 

Despeses Generales (13 %)       57.894,63 

 

Benefici industrial (6 %)        26.720,60 

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA      529.958,55 

 

Impost sobre Valor Afegit (21 %)      111.291,30 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA     641.249,85 

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 641 .249,85 € 

Es: SIS-CENTS QUARANTA UN MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-

CINC CENTIMS. 



 

 

 

 

 

 

   17. Seguretat i salut 



 

 

 

 

 

 

     17.1 Memòria 
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 

del Projecte objecte d’aquest estudi, 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. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’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-se 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. 

2.- AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.  : Juan Salas Guillén 

3.- DADES DEL PROJECTE 

3.1.- AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte: Juan Salas Guilén 

3.2.- TIPOLOGIA DE L’OBRA 

Modificació i millora de la rotonda d’accés a Ca Rosal 

3.3.- SITUACIÓ 

Emplaçament: Carretera de Manresa a Cal Rosal 
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3.4.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

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

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 445.343,32 €. 

3.5.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 setmanes (44 dies). 

3.6.- MÀ D’OBRA PREVISTA 

Un cop analitzades el total d’activitats que avarca l’obra, s’estima que per a la seva realització 

en un termini de 9 setmanes es necessitarà un màxim de 6 operaris en punta d’execució. 

3.7.- OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó 

3.8.- TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

Aigua 

Sorres 

Graves 

Tot-u 

Terres 

Lligants hidrocarbonats 

Formigons sense additius 

Morters 

Filferros 
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Taulons 

Geotèxtils 

Pintures per a senyalització horitzontal 

Mescles bituminoses en calent 

Baranes de protecció 

Panells direccionals, fites i capta fars 

Senyals i cartells de trànsit 

Barreres 

Senyals i cartells d'alumini extrusionat 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

Tubs de PVC per a drenatges 

Materials auxiliars per a drenatges 

3.9.- MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L’OBRA 

          Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

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

          Equip de màquina de serra de disc per a tallar 

          Fresadora de paviment 

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

          Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

          Motoanivelladora de 150 hp 

          Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

          Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

          Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

          Picó vibrant de placa de 60 cm d'amplària 

          Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

          Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
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      Camió grua de 5 t 

      Furgoneta de 3500 kg 

      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 pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

      Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

      Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 

      Regle vibratori per a formigonat de soleres 

      Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

       Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

       Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

       Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

4.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

És 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. 

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 



Modificació i millora de la rotonda d'accés al municipi de Cal Rosal 2012 
 

Annex 17. Seguretat i Salut Pàgina 6 
 

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: 

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. 

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.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 

tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). 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. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- 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). 

Conductors: 

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

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. 

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. 

- Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v: Violeta. 

· Connexió de 220 v: Blau. 
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· Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

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. 

Enllumenat provisional: 

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

- Els portalàmpades haurà 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. 

Enllumenat portàtil: 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v 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. 

4.2.- INSTAL·LACIONS 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. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
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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 dielèctric en les zones necessàries. 

5.- 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: 

5.1.- SERVEIS HIGIÈNICS 

Lavabos: 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació: 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones 

Local de dutxes: 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

5.2.- VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

5.3.- MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 

per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 

aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
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dipositar les escombraries. 

6.- ÀREES AUXILIARS 

6.1.- 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. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, 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. 

7.- 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. 

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 
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l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

8.- CONDICIONS DE L’ENTORN  

Ocupació del 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, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 

l’accés a edificis i guals. 

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. 

Situació de casetes i contenidors: 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al 

PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

8.1.- SERVEIS AFECTATS 

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 ve 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. Les adopcions de 
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mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 

per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

8.2.- 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. 

8.3.- CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

 

L’estació més pròxima a la zona d’estudi, i que disposen d’un recull de dades suficientment 

significatives per a la caracterització climàtica de la zona, és l’estació d’Arbeca. 

 

Temperatures: 

De les dades corresponents a l’estació meteorològica de Puig Reig, referent al període de 

temps comprès entre el 1961 i 1990, la temperatura mitjana de les màximes diàries es dóna 

els mesos de juliol i de l’agost. La mitjana de les mínimes diàries es dóna els mesos de gener i 

febrer.  

 

8.4.- CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

La zona del projecte es troba situada a la comarca del Berguedà. Els principals cursos d’aigua 

pròxims a les immediacions de la zona objecte del projecte, són el riu Llobregat.  

Els materials en superfície presents a la zona venen definits al Annex Geotècnic. 
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9.- UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

Rebaix de terreny sense i amb talussos i pretall en talussos i ratalussat en 

desmunt. 

Excavació de rases i pous. 

Rebliments superficials, terraplenats/pedraplenats. 

PAVIMENTS 

Paviments amorfs (formigó, sub-base, terra, sauló, bituminosos i regs) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics. 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, boneres, 

etc...) 

Elements soterrats (clavegueram, poues, drenatges) 

 

10.-  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una 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). 

10.1.-  PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
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de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

10.2.-  ORDRE D’EXECUCIÓ DEL TREBALLS 

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. 

10.3.- DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 

talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de les 

unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha 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. 



Modificació i millora de la rotonda d'accés al municipi de Cal Rosal 2012 
 

Annex 17. Seguretat i Salut Pàgina 15 
 

11.-  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PREOCÉS 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. 

12.-  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 indissociable, 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 següents: 

− Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat 

amb protector de disc interior fix, superior abatible, aturada d’emergència amb 

fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

− Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

− Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

− Connexions i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l’obra amb sistema 

de protecció integrat 

− Quadre elèctric secundari provisional de l’obra amb sistema de protecció integrat 
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− Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

− Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua terra, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de 

protecció 

− Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d’intensitat nominal 

− Senyal acústica de marxa enrera 

− Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment d càrrega de caixa de 

camió 

− Encenedor de guspira amb mànec 

− Cinturó portaeines 

− Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

− Termòmetre / baròmetre 

− Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

− Extintor de pols seca, de 6 Kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

13.-  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, 
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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 següents: 

 
•Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d’amplària amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 14) 

 

•Equip de connexió a terra de línia elèctrica Aérea de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 

d´11.5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal·lat 

(P - 15) 

 

•Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 

forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19) 

 

•Senyal indicativa d’informació de salvament o socors, normalitzada amb 

ictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 

cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 

20) 

 

•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, d 29 cm, amb  cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18) 

 

•Senyal d’advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb  l cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs (P - 21) 

14.-  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 
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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 

següents: 

 
•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) 

 

•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) 

 •Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 (P -3) 

 
•Semi màscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 149 

(P- 4) 
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•Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 5) 

 
•Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 6) 

 

•Parella de botes d’aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 

plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 

345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE 

EN 347-2 i UNE EN 12568 (P - 7) 

 

•Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 

del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 

reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 8) 

 

•Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb 

puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d’impactes al taló i sense plantilla 

metàl·lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 

345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE 

EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 9) 

 
•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 - 10) 

 

•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 - 11) 

 

•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 - 13) 
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•Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 

mm de gruix,  homologat segons UNE EN 340 (P - 12) 

15.- 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 y 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. 

16.- 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 i vianants, 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 cas, les diferents fases d’execució. A 

aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 

senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements 

urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., 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. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 

l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
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correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

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 vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

16.1.- ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

Ocupació del tancament de l’obra: 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

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. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 

pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 

línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys 

una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 

i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 

la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant 

un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes 

superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una 

protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és 

inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el 
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pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 

mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del 

pas de vianants. 

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 que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 

circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 

(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

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. 

TANCAMENT DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

Tanques: 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 

de la part de vorera ocupada. 

Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 

per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
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tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 

per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 

desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

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 l’obra: 

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. 

16.2.- 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. 

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 
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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 preveurà 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. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 

l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat 

de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 

vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 

tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 

prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 
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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 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. 
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Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública: 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 

via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 

altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides  

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 

peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 

marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 

visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 

pols. 

Xarxes  

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

16.3.- 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. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 

ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 

podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

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. 

16.4.-  CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 

Senyalització i protecció: 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 

8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants: 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció: 
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Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 

de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 

(0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 

 

Enllumenat i abalisament lluminós: 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 

tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 

200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa: 
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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:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) 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. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

e) 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. 

Paviments provisionals: 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda: 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
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compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

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. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament: 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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17.-  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

17.1.- RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

17.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 

haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 

al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 

una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 

de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 

d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin 

als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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18.-  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 

seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 

mínimes: 

1.-Ordre i neteja general. 

2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.-Punts de trobada. 

6.-Assistència Primers Auxilis. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Octubre de 2012 

L’AUTOR DE L’ESTUDI 

Juan Salas Guillén 



 

 

 

 

 

 

     17.2 Plec de condicions tècniques generals 
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1.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Millora i modificació de la rotonda d’accés al municipi de Cal Rosal. 

1.1.2 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: 

a) Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 

pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.1.3 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’‘, 
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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 proteccions tècniques 

tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial 

quan es proposin mesures alternatives. 

Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra que es tracti, 

així com les prescripcions que s’hauran  de complir en relació amb les característiques, 

l’ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries. 

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

estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.1.4 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 d’ésser cadascun dels documents que l’integren, coherent 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 circumstancies 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. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de 

les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 

llevat que aquestes dades apareixen a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 

de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

1.2.- 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) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
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3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. 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 

5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. 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. 

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

individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

1.2.1 PROMOTOR 

Als efectes del present Estudio 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 a sí, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 

2. Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l’efecte 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.  

3. 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. 

4. Contractar i nomenar al 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, 
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el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes.  

NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

5. Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicencies i autoritzacions administratives. 

6. 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. 

1.2.2 “PROJECT MANAGER” I “CONTRACTOR MANAGER” 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o 

‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva 

solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en 

representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió executiva – tècnica 

– econòmica - financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra 

(Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte 

d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 

En funció de la capacitat de decisió dins l’estructura,  s’estableix la responsabilitat  de les 

facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de 

l'Execució Material de l’obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat 

laboral. 

1.2.3 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. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

1. Vetllar per que 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: 

a) 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. 

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

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 

projecte d’obra.  

3. 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: 

1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

a) 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. 

b) En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de 

treball.  

2. Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 

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 
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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: 

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

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

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

d) El manteniment, el control previ a la 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. 

e) 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. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) 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. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) 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. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s’hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones 

autoritzades.  
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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 

d’edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 

calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

1.2.4 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: 

1. 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.  

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

1.2.5 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 llicencia 

constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
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l’objecte d’assegurar l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 

mes a mes l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 

realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Obra, nomenat pel Promotor. 

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

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 

treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de 

les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 

amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

7. 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. 
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8. 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 

9. 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. 

1.2.6 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIAPAL) I SUBXCONTRACTISTA 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 

i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 

amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

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

1. El Contractista tindrà que 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 

2. 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.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
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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. 

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

requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. 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. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

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

9. 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: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

b) 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 també complir 

les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l’execució de l’obra. 

c) 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. 

d) 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. 

10. 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 
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obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 

11. 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. 

12. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

13. 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. 

14. El Constructor 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 be 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 
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persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 

de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d’execució dels treballs constructius, 

seguretat de les màquines, grues, aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de 

treball en general, distància i localització d’estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències 

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
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Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 

tot allò que consideri d’interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 

de Seguretat i Salut de l’obra. 

22. 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.  

23. 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. 

24. 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. 

25. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

26. La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 

tècnics superiors, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 

Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d’habilitació signat per 

l’operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l’habilitació avalant-

hi la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

1.2.7 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

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

i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 

assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
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1. 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. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV 

del R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

3. 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. 

4. 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. 

5.  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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

a) 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. 

b) 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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1.2.8 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 

aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 

l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 

categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d’obeir les instruccions de l’empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d’indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. 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). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l’autoritat competent. 

7. 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. 

8. 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.  

1.3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

1.3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULATS 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: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 
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3. 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. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 

i Salut. 

6. 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. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari- contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

10. 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 quin, 

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, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació 
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d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 

vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 

manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte 

i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser materialitzades 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  sí, pel que qualsevol treball 

requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 

caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

1.3.2 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. 

1.3.3 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 
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1.3.4 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). 

Segons l’article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l’obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 

de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 

les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 

Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

1.3.5 CARÀCTER VINCULAT 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, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor 

Manager’‘ 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. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí 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 en forma alguna 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, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 

escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 

de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es 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. 

1.4.- 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.  

1.4.1 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 
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de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- 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. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 

de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 

de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 

de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 

1997. 

- 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. 4861997 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 



Modificació i millora de a rotonda d’accés al municipi de Cal Rosal 2012 

 

Annex 17. Seguretat i Salut Pàgina 23 
 

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. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. 

- 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 

1.4.2 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. 

1.4.3 INCENDIS 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

- Ordenances Municipals 

1.4.4 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 Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 

d’octubre de 1973. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 
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1.4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

- Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 

Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

- 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. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de 

juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

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

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

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de 

gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: 

O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 

de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

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

de juny de 1989. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

1.4.6 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. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
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- 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). 

- 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). 

1.4.7 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. 

1.4.8 DIVERSOS 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

- Convenis Col·lectius 

1.5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.5.1 CRITERIS D’APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, 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 para 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 
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incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes 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 ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri és 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

1.5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si be 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.  

1.5.3 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 / 2000, 

de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

1.5.4 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 
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components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 

propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

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

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

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

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

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la 

mateixa Propietat, durant 2 anys. 

1.6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

1.6.1 PREVENSIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d’accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 

obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
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- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d’accidents. 

- Registre d’accidents 

-Investigació Tècnica d'Accidents. 

• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d’aquestes corregir el Risc  

Segons que l’objectiu de l’acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 

els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d’aplicació de Tècniques 

Operatives sobre: 

 

 El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal 

- Reconeixements Mèdics prelaborals 

- Formació 

- Aprenentatge 
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- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

1.6.2 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: 

1. Programa implantat a l’empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l’estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

1.6.3 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. 

El Contractista acreditarà l’existència d’un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
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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 /1 

997 ‘‘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 repassos i manteniment de la 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

1.6.4 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’urgències, 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 
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Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 

al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

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

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d’actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

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

1.6.5 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 mes 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 mes a mes 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). 
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1.6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’OBRA 

El Contractista haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació que 

reflecti 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. 

1.7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES - FERRAMENTES 

1.7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES - 

FERRAMENTES 

• Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 

una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 

una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 

Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
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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. 

1.7.2 CONDICIONS D’ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZENATGE I MANTENIMENT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES –FERRAMENTES 

• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

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

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

• Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
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- 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’utilitzador. 

1.7.3 NORMATIVA APLICABLE 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

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

Directiva fonamental. 

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

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 

codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 

23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 

pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

• 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 
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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.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 

de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 

139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, 

de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. 

Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 

(B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 

en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 

4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
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26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 

pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 

Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 

Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 

26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 

29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 

treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 

95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
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Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 

II, que entren en vigor el 5/12/98. 

• Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en 

les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de 

maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) 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). 

- Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la 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 7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88). 

- Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova 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 24/12/96). 

- Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els 

certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 

- 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). 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/12/12 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

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT 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

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H1457520P-5 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

H1459630P-6 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1461110P-7 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

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1463253P-8 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

56,81 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

H1465275P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

H1474600P-10 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,68 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/12/12 Pàg.: 2

H1482222P-11 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

9,39 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1483344P-12 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN

340

15,00 €

(QUINZE EUROS)

H1487350P-13 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE EN 340

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H153A9F1P-14 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

20,22 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H15Z1003P-15 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 115,69 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H15Z1004P-16 h Formació en Seguretat i Salut 16,14 €

(SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HBB20005P-17 u Senyal manual per a senyalista 11,61 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

HBBAA007P-18 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, d 10

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge

inclòs

25,25 €

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

HBBAC005P-19 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,03 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

HBBAF004P-20 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,77 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HBC12300P-21 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària 9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/12/12 Pàg.: 3

HQU1531AP-22 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

214,93 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQU1A505P-23 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

148,49 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HQU1H53AP-24 mes 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

140,34 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HQU22301P-25 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

52,13 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU25701P-26 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

394,49 €

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HQU27902P-27 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

90,55 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HQU2E001P-28 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 82,08 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HQU2GF01P-29 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

49,54 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2P001P-30 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HQUA1100P-31 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

104,99 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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HQUA3100P-32 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança

general de seguretat i higiene en el treball

67,87 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

HQUAM000P-33 u Reconeixement mèdic 28,62 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HQUAP000P-34 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,89 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

HQUZM000P-35 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,14 €

(SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

                           Barcelona, Desembre 2012

                             L´autor del projecte

                              Juan Salas Guillén
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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

3,48 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 3,28000 €

Altres conceptes 0,20000 €

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

5,52 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,21000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,25 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,65 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

10,83 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,22000 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,97 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,69000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-7 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

5,23 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,93000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

56,81 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 53,59000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

21,84 €
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B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,60000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,68 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,91000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-11 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

9,39 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 8,86000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN

340

15,00 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 14,15000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-13 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

6,88 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,49000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-14 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

20,22 €

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al tall 9,62500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,44000 €

Altres conceptes 6,15500 €

P-15 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 115,69 €

Altres conceptes 115,69000 €

P-16 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,14 €

Altres conceptes 16,14000 €

P-17 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,61 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,95000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-18 HBBAA007 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, d 10

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge

inclòs

25,25 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 2,82000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 5,77000 €

Altres conceptes 16,66000 €

P-19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

24,03 €
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vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb picto 7,44000 €

Altres conceptes 16,59000 €

P-20 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,77 €

BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, am 12,31000 €

Altres conceptes 17,42000 €

P-21 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària 9,48 €

BBC12302 u Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos 8,64000 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-22 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

214,93 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poli 202,76000 €

Altres conceptes 12,17000 €

P-23 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

148,49 €

Sense descomposició 148,49000 €

P-24 HQU1H53A mes 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

140,34 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-25 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

52,13 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 45,37000 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-26 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

394,49 €
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BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369,88000 €

Altres conceptes 24,61000 €

P-27 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

90,55 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb 80,09000 €

Altres conceptes 10,46000 €

P-28 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 82,08 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 76,65000 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

49,54 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €

Altres conceptes 4,33000 €

P-30 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,68 €

BQU2P000 u Penja-robes per a dutxa 0,82000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-31 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

104,99 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-32 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança

general de seguretat i higiene en el treball

67,87 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l´ordenança 64,03000 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-33 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,62 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00000 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-34 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,89 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €

Altres conceptes 10,07000 €

P-35 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,14 €

Altres conceptes 16,14000 €
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                           Barcelona, Desembre 2012

                             L´autor del projecte

                              Juan Salas Guillén
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OBRA PRESSUPOST  CAL_ROSAL_SIS01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

8,0003,48 27,84

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

8,0005,52 44,16

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)

150,0000,25 37,50

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 4)

8,0001,65 13,20

5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P -
5)

8,00010,83 86,64

6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 6)

8,0004,97 39,76

7 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 - 7)

8,0005,23 41,84

8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 8)

8,00056,81 454,48

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 9)

8,00021,84 174,72

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 8,00013,68 109,44

11 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340 (P - 11)

8,0009,39 75,12

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 12)

8,00015,00 120,00

13 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 - 13)

8,0006,88 55,04

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.279,74

OBRA PRESSUPOST  CAL_ROSAL_SIS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

3,00020,22 60,66

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 17) 2,00011,61 23,22

3 HBBAA007 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, d 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2,00025,25 50,50

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 ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

2,00024,03 48,06

5 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

2,00038,77 77,54

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 21) 50,0009,48 474,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 733,98

OBRA PRESSUPOST  CAL_ROSAL_SIS01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 22)

2,500214,93 537,33

2 HQU1A505 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de 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 insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 23)

2,500148,49 371,23

3 HQU1H53A mes 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 - 24)

2,500140,34 350,85

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

6,00052,13 312,78

5 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 - 26)

2,000394,49 788,98

6 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 - 27)

1,00090,55 90,55

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

1,00082,08 82,08

Euro
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8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

2,00049,54 99,08

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 30)

2,0001,68 3,36

10 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 31)

1,000104,99 104,99

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball (P - 32)

1,00067,87 67,87

12 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 35) 25,00016,14 403,50

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.212,60

OBRA PRESSUPOST  CAL_ROSAL_SIS01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 34) 2,000177,89 355,78

2 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 15)

2,000115,69 231,38

3 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 16) 12,00016,14 193,68

CAPÍTOLTOTAL 01.05 780,84

OBRA PRESSUPOST  CAL_ROSAL_SIS01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 33) 6,00028,62 171,72

CAPÍTOLTOTAL 01.06 171,72

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.279,74
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 733,98
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.212,60
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 780,84
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 171,72

01 Pressupost  CAL_ROSAL_SiSOBRA 6.178,88

6.178,88

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Pressupost CAL_ROSAL_SiS 6.178,88
6.178,88

Euro



 

 

 

 

 

 

   Últim full 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 6.178,88

16,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 6.178,88.......................................................... 988,62

3,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 6.178,88............................................................. 185,37

Subtotal 7.352,87

21,00 % IVA SOBRE 7.352,87............................................................................................ 1.544,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.896,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS )

                           Barcelona, Desembre 2012

                             L´autor del projecte

                              Juan Salas Guillén
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