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MEMÒRIA  

El present document correspon a la Memòria del projecte constructiu “Remodelització 
de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780”. 

En aquesta s’inclouen els apartats més importants a tenir en compte en un Projecte Constructiu 
amb el fi de decidir amb detall les actuacions que s’hi duran a terme, així com la justificació de 
la solució adoptada. 

1. PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE / RAÓ DE SER 
L'objecte del present projecte és la definició del nou traçat corresponent a la remodelització 
de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll.  

L’objectiu principal del projecte és el plantejament de diverses solucions alternatives per a la 
consecució del nou traçat. Cal tenir en compte l’entorn i les poblacions properes a la zona 
d’estudi, així com les conseqüències derivades de l’actuació que es decideixi dur a terme. Per 
aquest motiu, es realitza un estudi de diverses alternatives amb una justificació de l’elecció de 
la solució final. 

La raó de ser del projecte és augmentar la seguretat viària del tram de carretera on es vol 
actuar. 

1.2. ANTECEDENTS 
L’elaboració del projecte parteix de la base que el tram de carretera a estudiar presenta dos 
revolts importants i molt propers entre ells, poca amplada de la calçada i l’existència d’un antic 
pont que comunica aquests dos revolts.  

El Pla Territorial del Camp de Tarragona no fa cap menció al problema, la única actuació 
prevista en els pròxims anys és la de la construcció de l’autovia A-27 de Tarragona a 
Montblanc. 

Recentment s’han dut a terme remodelacions de l’amplada de la calçada en el tram esmentat. 

Tenint en compte que es tracta d’una remodelació, de la reduïda envergadura del projecte i de 
la poca influència que té en l’entorn, segons el primer i segon annexes de la “Ley 6/2009, de 28 
de Abril, de  evaluación ambiental de planes y programas”, que regeixen l’àmbit d’aplicació de 
la realització d’estudis d’impacte ambiental, no és necessària, en aquest projecte, la redacció 
de cap estudi d’impacte ambiental. 

La IMD aproximada de la carretera és de 1500 vehicles, i recentment hi ha hagut varis sinistres 
en la zona d’estudi. 
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En l’Annex 1 s’aporta més informació referent als antecedents
respecte, així com fotografies de l’entorn per ajudar a l’enten

1.3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE

1.3.1. ESTAT ACTUAL  

1.3.1.1. ENTORN 
El projecte s’ubica entre les dues poblacions de la Masó (Oest) i Vallmoll (Est), en la carretera 
que les connecta. 

En la zona corresponent als pobles que es troben en la part central del triangle entre 
Tarragona, Reus i Valls les carreteres que connecten aquests pobles entre sí i cap a les tres 
capitals tenen , generalment, bona qualitat, excepte en algunes excepcions 
Vilallonga del Camp i la Selva, Vilallonga del Camp i Alcover, o el cas de l’estudi, La Masó i 
Vallmoll.  

Figura 1.1 Triangle de les capitals de comarca del Tarragonès, Alt i Baix Camp

En la figura 1.1  es poden observar els municipis (en vermell) les zones industrials (en groc) i 
les grans infraestructures del transport (Port de Tarragona i Aeroport de Reus, en verd), així 
com la localització del projecte, (la fletxa Taronja).
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més informació referent als antecedents, història i altres dades al 
respecte, així com fotografies de l’entorn per ajudar a l’enteniment de la realitat d’aquest.
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Figura 

Tal i com s’observa en la figura
línia, coberta per diferents carreteres, la T
Constantí i la Pobla de Mafumet) i la T
per Vilallonga del Camp , el Rourell i el Milà), la T
verd (de Tarragona a Valls passant per Vallmoll).

El tram corresponent a la T-75
anar a Valls des dels pobles situats al Nord d’El Morell, doncs la carretera que hi va 
directament, la N-240, s’agafa quant s’ha superat Vallmoll o més al Sud, prop de la Pobla de 
Mafumet. 

Naturalment, l’Autovia A-27 serà l’alternativa idònia un cop s’hagi construït el tram que uneix la 
refineria de Repsol a Valls, però de moment roman aturada.

1.3.1.2.  ÀMBIT D'ACTUACIÓ
La llera del riu Francolí separa els pobles de la Masó i Vallmoll amb una
amb una part més baixa a l’Oest (aproximadament a cota +110) i una de més alta a l’Est (a una 
cota +130). Actualment el tram de la carretera T
un antic pont al Sud del traçat natural de 
cap a l’Est mentre voreja un turó
l’anomenada Pujada del Terrer Blanc
el traçat natural i la conducció és més segura a partir de llavors fins a Vallmoll.
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Figura 1.2 Carreteres entre Tarragona i Valls 

Tal i com s’observa en la figura 1.2, els pobles que es troben en aquest triangle formen una 
línia, coberta per diferents carreteres, la T-721 en blau (de Tarragona a El Morell passant per 

i la Pobla de Mafumet) i la T-722 en groc (de El Morell a la carretera C
per Vilallonga del Camp , el Rourell i el Milà), la T-751 (de La Masó a Vallmoll) i la N
verd (de Tarragona a Valls passant per Vallmoll). 

751, tot i la poca seguretat que ofereix, és una bona alternativa per 
anar a Valls des dels pobles situats al Nord d’El Morell, doncs la carretera que hi va 

240, s’agafa quant s’ha superat Vallmoll o més al Sud, prop de la Pobla de 

27 serà l’alternativa idònia un cop s’hagi construït el tram que uneix la 
refineria de Repsol a Valls, però de moment roman aturada. 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
La llera del riu Francolí separa els pobles de la Masó i Vallmoll amb una 
amb una part més baixa a l’Oest (aproximadament a cota +110) i una de més alta a l’Est (a una 

Actualment el tram de la carretera T-751 creua aquesta vall superant
un antic pont al Sud del traçat natural de la carretera, i va augmentant cota a mesura que va 
cap a l’Est mentre voreja un turó, anomenat el Terrer Blanc (a cota +130) per l’esquerra, en 

Pujada del Terrer Blanc. Quan ha deixat aquest turó enrere, 
i la conducció és més segura a partir de llavors fins a Vallmoll.
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, els pobles que es troben en aquest triangle formen una 
721 en blau (de Tarragona a El Morell passant per 

(de El Morell a la carretera C-37, passant 
(de La Masó a Vallmoll) i la N-240, en 

, tot i la poca seguretat que ofereix, és una bona alternativa per 
anar a Valls des dels pobles situats al Nord d’El Morell, doncs la carretera que hi va 

240, s’agafa quant s’ha superat Vallmoll o més al Sud, prop de la Pobla de 

27 serà l’alternativa idònia un cop s’hagi construït el tram que uneix la 

 vall d’uns 400 metres, 
amb una part més baixa a l’Oest (aproximadament a cota +110) i una de més alta a l’Est (a una 

creua aquesta vall superant-la mitjançant 
la carretera, i va augmentant cota a mesura que va 

cota +130) per l’esquerra, en 
enrere, la carretera recupera 

i la conducció és més segura a partir de llavors fins a Vallmoll. 
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Figura 1.3 Àmbit d’actuació 

El problema del traçat actual és que el pont, que es troba a cota +106, va ser construït en el 
punt on la vall és menys ampla, i per tal d’accedir-hi la carretera ha de plantejar un revolt molt 
significatiu i amb poca visibilitat, que, sumat al revolt posterior al pont que voreja al turó i la 
rampa que comporta, a més de la poca amplada de la carretera, fa que la seguretat viària sigui 
molt reduïda. 

Un cop presentades les alternatives, es veurà que l’àmbit d’actuació queda reduït a aquesta 
vall, des de la localització del pont fins a 200 metres més al nord, on part del conjunt 
d’alternatives comporten la construcció d’un nou pont. 

El projecte es desenvolupa en un àmbit rural, per tant, l’accessibilitat i la llibertat de moviments 
dins la obra estaran condicionats per aquest factor. 

1.3.2. DADES BÀSIQUES 

1.3.2.1. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA   
La referència cartogràfica bàsica d’aquest projecte s’ha extret dels plànols digitals que ha 
elaborat l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a escala 1/5000.  

Malgrat la precisió d’aquestes bases, en el projecte executiu caldrà comprovar i replantejar les 
cotes i les distàncies dels punts topogràfics rellevants d’aquest projecte. Així doncs, les cotes 
facilitades en els plànols constructius només són una referència i cal precisar-los amb un 
replanteig topogràfic específic. 
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1.3.2.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
Sense un informe geotècnic complert, les dades necessàries per a la realització d’aquest 
projecte provenen de les dades de la geologia superficial que l’IGC té a disposició dels usuaris. 

 
Figura 1.4 Esquema geològic de la superfície del terreny 

 
Malgrat la poca qualitat de la informació de la que es disposa, es pot  observar que en 
superfície hi ha un conjunt de terrasses fluvials amb materials quaternaris formats per graves, 
sorres i llims el Francolí ha anat aportant i excavant en diferents èpoques.  

Tota la vall contempla aquesta superfície, erosionada pel riu, amb diferència del turó oriental, 
en el tram de la Pujada, on trobem conglomerats amb matriu argilosa sense cimentar. Val a dir 
que l’esmentat turó es troba cobert en la seva superfície per una abundant però reduïda 
pineda. 

Tenint en compte la poca informació geològica que existeix al respecte, no s’ha dut a terme cap 
annex específic referent  a aquest tema. 

Les hipòtesis efectuades en l’àmbit geotècnic dels terrenys en els quals es sustenta l’esplanada 
de la carretera projectada s’expliquen en l’annex 6: Ferms. 

1.3.2.3. HIDROLOGIA I HIDRÀULICA 
 

L'Alt Camp té un clima mediterrani amb influència marítima. La topografia facilita aquesta 

influència marítima i dificulta la penetració de les masses d'aire fred del nord i sec de l'oest. És 

com un gran amfiteatre obert al mar. 
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Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre 13º i 16°, una mica menys en els vessants 

més enlairats. Són més baixes a mesura que ens endinsem cap a l'interior i a més altitud. Els 

hiverns són temperats, amb mitjanes mensuals de gener entre 4° i 8°. Les glaçades hi són 

escasses, més freqüents cap a l'interior i a més altitud. Els estius són secs i calorosos, amb 

mitjanes mensuals de juliol entre 22° i 24°. 

En l’Annex 3 s’estudia la hidrologia de la zona i es dissenyen els drenatges corresponents per 

protegir l’obra de l’acció de l’aigua.  

1.3.2.4. TRÀNSIT 
Segons les dades facilitades per la Diputació de Tarragona, les dades de trànsit que existeixen 
respecte a la carretera que es pretén remodelar són les següents: 

 
Taula 1.1 IMD de la carretera T-751 

El punt de mesura d’aquestes dades correspon al pK 2+500 de la carretera, situat al Nord-est 
del tram on es vol dur a terme l’actuació. Entre aquest punt i la Masó només existeix un enllaç 
cap al Nord que comunica la carretera amb El Mas de Fontana, una petita urbanització que no 
suposa, a grans trets, una gran part d’aquesta IMD.  

1.3.2.5. MOBILITAT I TRAÇAT   
Tenint en compte l’incentiu que suposaria la millora en les condicions de conducció de la 
carretera, cal considerar en les alternatives variacions en el traçat que puguin fer efectiva 
aquesta millora. Ja sigui superant pel nord el tram seguint el traçat natural de la carretera o 
utilitzant el traçat recte que ofereix el Pont de la Masó, cal suavitzar-lo i augmentar l’ample de 
calçada. 

Paral·lelament millorem també, evidentment, la mobilitat de la zona.  
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Per tal de definir el projecte com a tal, cal fer primer un estudi d’alternatives per a decidir la més 
idònia. És necessari definir els paràmetres comuns o condicionants entre totes les alternatives 
abans de definir-les. Per tant, cada una d’aquestes alternatives plantejades donen prioritat a 
diferents paràmetres depenent del seu traçat i característiques considerades, que presenten 
avantatges i inconvenients diferents entre elles. 

Per tal de decidir la més idònia, es realitza un anàlisi multicriteri. 

2.1.1. CONDICIONANTS 
Totes les alternatives proposades han de donar resposta a les limitacions i els condicionants 
que l’entorn i el lloc confereixen en el projecte. En els apartats anteriors s’han analitzat i definit 
diversos paràmetres comuns a totes les possibles alternatives. Aquests condicionants comuns 
són: 

- Vall a superar de 400 metres d’ample aproximadament (depenent de la latitud en la 
que ens trobem). 

- Riu Francolí, a la llera de la vall esmentada, amb una amplada aproximada de 10 
metres, depenent també de la latitud. 

- Pont de la Masó, a cota +106 que ja creua la vall, mitjançant la carretera que es 
pretén remodelar, T-751. 

- Topografia lleugerament inclinada a la part occidental del pont actual i un desnivell 
considerable a l’est del mateix (considerada ondulada en les característiques de 
traçat). 

- Població de La Masó a 200 metres  a l’Oest de l’emplaçament de l’actuació. 

- Població de Vallmoll a 1500 metres al Nord-est de l’emplaçament de l’actuació. 

 

2.1.2. ALTERNATIVES PROPOSADES 
Qualsevol alternativa plantejada comporta la modificació de l’ample de la calçada, doncs 
actualment és molt reduït i no permet una conducció còmoda. 

Per tal de suavitzar el traçat a “gran escala” i evitar els dos revolts, com a alternativa es pot 
plantejar la construcció d’un pont a la vessant nord del pont actual, seguint el traçat natural de 
la carretera, o iniciar un gir a dretes al sortir de La Masó per evitar el primer revolt, utilitzar el 
pont actual, i seguint la direcció del pont en sentit Vallmoll per travessar després el turó que es 
presenta amb un fals túnel o un desmunt i agafar més endavant la carretera T-751 de nou. 

Si s’estudia quin podria ser el traçat del pont s’entén que seguint el traçat natural de la 
carretera obtindrem un pont de més llargada que si s’intenta creuar el riu de manera 
perpendicular a aquest. Si es decidís fer el pont, permetria deixar el tram actual intacte, on s’hi 
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ubica el Pont de la Masó, un pont de pedra històric que ha sobreviscut a les riuades fins 
l’actualitat i que és un referent del paisatge

En canvi, si s’escull la opció d’utilitzar part del traçat actual i passar pel Pont de la Masó, 
s’hauria de mirar d’ampliar la secció del pont, i així modificar

Quant a mètodes constructius del pont, es proposen dos mètodes:

Bigues prefabricades i formigonat 
completa mitjançant un encofrat sostingut en les piles.

Qualsevol altra alternativa significaria senzillament modificar l’ample de la calçada, de manera 
que aquesta serà la “Alternativa 0”.

Concretant les alternatives decidides,

- Alternativa 1.1. Pont llarg mitjançant bigues prefabricades.

- Alternativa 1.2. Pont llarg amb formigonat in

- Alternativa 2.1. Pont curt mitjançant bigues 

- Alternativa 2.2. Pont curt amb formigonat in

- Alternativa 3. Desviació del traçat, 

Les 5 alternatives es descriuen a 
normativa corresponent al disseny del traçat.

Figura 2.1. Esquemes del traçat actual i les diferents alternatives proposades.
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ubica el Pont de la Masó, un pont de pedra històric que ha sobreviscut a les riuades fins 
l’actualitat i que és un referent del paisatge local. 

En canvi, si s’escull la opció d’utilitzar part del traçat actual i passar pel Pont de la Masó, 
s’hauria de mirar d’ampliar la secció del pont, i així modificar-ne l’estat actual.

Quant a mètodes constructius del pont, es proposen dos mètodes: 

es prefabricades i formigonat in-situ de la llosa superior, o formigonat in
completa mitjançant un encofrat sostingut en les piles. 

Qualsevol altra alternativa significaria senzillament modificar l’ample de la calçada, de manera 
ta serà la “Alternativa 0”. 

tant les alternatives decidides, 

Alternativa 1.1. Pont llarg mitjançant bigues prefabricades. 

Alternativa 1.2. Pont llarg amb formigonat in-situ de la secció completa.

Alternativa 2.1. Pont curt mitjançant bigues prefabricades. 

Alternativa 2.2. Pont curt amb formigonat in-situ de la secció completa.

Alternativa 3. Desviació del traçat, elevació del pont actual i desmunt.

Les 5 alternatives es descriuen a l’annex 4 amb detall, i comporten el compliment de la 
va corresponent al disseny del traçat. 

Figura 2.1. Esquemes del traçat actual i les diferents alternatives proposades.

pK 0+716 a pK 1+780 

14 

ubica el Pont de la Masó, un pont de pedra històric que ha sobreviscut a les riuades fins 

En canvi, si s’escull la opció d’utilitzar part del traçat actual i passar pel Pont de la Masó, 
ne l’estat actual. 

de la llosa superior, o formigonat in-situ de la secció 

Qualsevol altra alternativa significaria senzillament modificar l’ample de la calçada, de manera 

situ de la secció completa. 

situ de la secció completa. 

del pont actual i desmunt. 

amb detall, i comporten el compliment de la 

 
Figura 2.1. Esquemes del traçat actual i les diferents alternatives proposades. 
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2.1.3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

2.1.3.1. Introducció 
Una vegada valorades les diverses alternatives compreses en l’estudi, és necessari realitzar 
una selecció de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o prioritat, 
tenint en compte un determinat conjunt de criteris prèviament definits.  

Per les connotacions de fiabilitat que demostra, s’utilitza en aquesta part de l’estudi el mètode 
PATTERN d’anàlisi multicriteri. La metodologia que cal seguir per a la seva aplicació es descriu 
a continuació, i amb més detall en l’annex 4. 

2.1.3.2. Descripció del mètode 
El mètode PATTERN s’inclou dins dels mètodes de selecció per “addició ponderada” de 
diversos criteris. Es té en compte alhora el pes o la importància que s’atribueix als diferents 
criteris de selecció juntament amb les valoracions que es donin a cadascuna de les solucions 
en funció dels diferents criteris. 

Tot seguit es presenten en ordre seqüencial els diferents passos que s’han de seguir a l’hora 
d’aplicar aquest mètode. 

2.1.3.3.   Criteris de selecció 
Per tal d’escollir l’alternativa que millor s’adaptarà a les necessitats del projecte, es 
desenvolupen els següents criteris i subcriteris següents: 

1. Criteri econòmic: Amb aquest criteri s’intentaran valorar, a grans trets, les 
característiques econòmiques de les diferents obres derivades de cada alternativa. 

 
2. Criteri ambiental: Conseqüències en el terreny on construirem la carretera. 

 
3. Criteri funcional: Efecte que tindrà l’aplicació del projecte en la societat 

 
4. Criteri constructiu: Característiques derivades del procediment constructiu escollit per 

dur a terme l’actuació. 

2.1.3.4. Factors de ponderació o pesos 
Una vegada definits els criteris de selecció de l’anàlisi multicriteri, és necessari aplicar-los uns 
factors de ponderació o pesos a cadascun d’ells. Aquests representen la importància relativa, 
expressada en tant per u, de cadascun dels criteris respecte el conjunt de tots ells. El fet 
d’expressar-los en tant per u, fa que la suma dels pesos de tots els criteris sigui igual a la 
unitat. 

2.1.3.5. Valoració de les solucions 
Una vegada s’han assignat els pesos es continua amb les valoracions de cadascuna de les 
alternatives d’acord amb els diferents criteris i subcriteris definits, donant com a guanyadora i 
més adient per als requisits del projecte l’Alternativa 3. 

Segons l’anàlisi, les alternatives, ordenades de millor a pitjor adequació amb les necessitats del 
projecte, són les següents: 
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1. Alternativa 3 
2. Alternativa 2.2 
3. Alternativa 2.1 
4. Alternativa 1.1 
5. Alternativa 1.2 

A l’annex 4 es donen els detalls corresponents de cadascuna de les alternatives i es duu a 
terme l’anàlisi complet d’aquestes incloent un anàlisi de sensibilitat i de robustesa del criteri 
utilitzat, tractant tant els pesos com les valoracions atorgades a cada un dels subcriteris. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

3.1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres a executar es poden resumir en les següents actuacions: 

1. Moviment de terres: Compren el desbrossat del terreny i la retirada de terra vegetal 
superficial, el desmunt i terraplè sobre el terreny fins assolir les cotes de rasant i traçat 
previstes, incloent l’excavació per a l’obertura de cunetes en el cas dels desmunts. 

2. Adaptació de la superfície superior del pont a les noves condicions que imposem a la 
carretera. Excavació de la superfície existent i formigonat de llosa superior i 
superestructura en la que es col·loca l’asfalt. 

3. Obres de fàbrica y drenatge: Compren el formigonat de les cunetes i elements de 
drenatge previstos en l’execució de la carretera. 

4. Execució del ferm i pavimentació: Comprèn l’extensió i anivellació de les capes 
granulars i mescles bituminoses, així com el seu compactat. 

5. Senyalització y mesures de seguretat: Consisteix en la col·locació de les senyalitzacions 
verticals, barreres de seguretat i pintat del vial. 

En l’annex 11 es descriu amb detall l’ordre i les característiques del pla d’obra en qüestió. 

3.1.2. FERMS 
Pel que fa als ferms utilitzats, es caracteritza el trànsit de la carretera com a T42, funció de la 
IMD de la carretera analitzada. 

Es treballarà amb una esplanada tipus E1 i una base granular amb material tot-u que correspon 
a un ferm tipus 4211. 

La part corresponent a la mescla bituminosa té un espessor total de 12 cm, corresponents a 7 
cm de  capa intermèdia i 5 cm de capa de rodadura. 

Aquesta definició es concreta amb més detall en l’annex 6. 

3.1.3. TRAÇAT 
El traçat escollit per materialitzar definitivament l’actuació és el que s’observa en la figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Esquema de la Solució 
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El traçat es diferencia en cinc trams bàsics, que es descriuen a continuació: 

Tram A: Carretera T-751 – Pont de la Masó 

Iniciant la variació de traçat en el pK 0+716 és el tram que sorteja el primer revolt problemàtic. 

Es tracta d’un terreny força pla, segons la topografia utilitzada el perfil té un terreny amb 
desnivell d’uns 5 metres en els 250 metres de longitud que té el tram en qüestió. Les terres en 
les que caldria construir són bàsicament camps d’avellaners. 

Tram B: Pont de la Masó 

El tram en el que es troba el Pont requereix l’aplicació d’una de les actuacions més crítiques 
que contempla el projecte, l’augment d’amplada de la secció del Pont (si no s’augmenta la 
secció del pont és com si no es dugués a terme cap actuació). Per tal de dur-la a terme es 
proposa la construcció d’una plataforma de formigó armat que cal col·locar al damunt de la 
superfície del pont, un cop retirat l’asfalt i la capa superior de pedra que el conformen. 

Aquesta plataforma vindrà ja dimensionada amb l’ample necessari per complir amb les 
expectatives de seguretat viària que el projecte suposa en els antecedents, permetent ampliar 
la secció de la resta de trams a aquest valor. 

Tram C: Sortida en terraplè del pont de La Masó 

Un cop superat el Pont, cal augmentar cota amb un pendent força elevat, aproximadament del 
7% durant els 230 metres del tram per tal d’aconseguir la màxima cota possible a l’inici del 
següent. El terreny és força pla, presenta un 3% de pendent aproximat i es pretén construir el 
terraplè amb el material que s’extregui del Tram D. 

El traçat d’aquest tram és exactament el mateix que hi ha a l’actualitat, però amb la modificació 
de l’ample prevista. El terraplè es suposa una part d’ocupació dels terrenys del voltant, que són 
majoritàriament camps de conreu d’oliveres. 

Tram D: Desmunt de la Pujada del Terrer Blanc 

Tot el tram ve donat per una potència molt elevada per tractar-se d’un desmunt, uns 10 metres 
en el punt de màxima cota del perfil. Es proposa un pendent més suavitzat, del 5%, per tal de 
superar el turó i enllaçar amb el següent tram. Els terrenys que es troben a la part superior del 
turó contenen pins en la primera meitat i camps de conreu d’oliveres, ametllers i avellaners en 
la segona. Caldrà desbrossar la vegetació que es troba en aquest punt inicial del tram. 

A més, seguint la direcció del traçat proposat en aquest tram, s’hi situa una línia elèctrica, traçat 
de la qual cal modificar per fer efectiva la proposta del projecte. 

La longitud del tram en planta és de 143 metres. 

Tram E: Terraplè - desmunt final i enllaç de nou amb la T-751 
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Un cop superat el turó, es presenta un últim tram que no presenta cap dificultat en el seu 
disseny comparat amb la resta de trams. La seva longitud és de 97 metres, i els desnivells 
parcials que trobem en el terreny no superen els ±1,5 metres, amb un desnivell total de 4 
metres en la seva longitud. 

L’enllaç final amb la carretera es dóna al pK 1+778,3 

Per tant, la longitud total del nou traçat passa de 1064 metres a 900. 

El traçat descrit en aquest apartat s’ha introduït en el programa de carreteres ISTRAM ISPOL 
per tal de calcular el moviment de terres pertinent, triangulant de nou les dades de topografia 
que es tenen per tal de fer un càlcul més precís d’aquest volum de terres. 

Les alineacions de que consta el traçat compleixen la instrucció vigent 3.1.IC i les 
característiques exigides en el plec de prescripcions tècniques, tant quant a paràmetres mínims 
com a les longituds. Quant a la coordinació de planta i alçat, les condicions de visibilitat són 
correctes. 

En l’annex 7 es descriuen tots els càlculs i taules necessàries pel replanteig dels eixos del 
projecte durant l’execució de les obres, en l’annex 8 es concreten els valors calculats dels 
moviments de terres derivats d’aquest traçat. 
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4. IMPACTES DEL PROJECTE 

4.1. SERVEIS AFECTATS 
Degut a la poca distància que separa l’emplaçament del projecte del poble de la Masó, algun 
servei es podria veure afectat. Tots aquells que es trobin dins l’àmbit del projecte i es vegi 
afectats per l’obra o el seu procés constructiu, s’ha previst reposar-los. 

Els serveis que es poden veure afectats són: 

- Línies elèctriques 

- Línies telefòniques 

- Línies de gas 

- Línies d’aigua de consum i de clavegueram 

- Línies d’enllumenat públic 

 
El projecte de la remodelització del traçat de la carretera T-751 només comporta el replanteig 
de la línia elèctrica que passa paral·lela al pont de la Masó uns metres al Sud d’aquest. 

4.2. AFECCIONS 
De conformitat amb l’establert en les disposicions legals, es procedirà a les afeccions dels béns 
i els drets afectats en les superfícies ocupades per les obres de construcció de la carretera, els 
seus elements funcionals i les instal·lacions que tinguin per objecte la correcta explotació, així 
com les obres complementaries definides en el projecte. 

Per a la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte constructiu, es 
defineixen tres tipus d’afecció: l’expropiació, la imposició de servitud i la ocupació temporal. 

L’expropiació necessària dels terrenys que ocupa la traça de la carretera afecta a nombrosos 
camps de conreu i part de la vegetació arbòria que es troba propera a la Pujada del Terrer 
Blanc, definides per una línia paral·lela a la línia última d’obra a una distància de 3 metres 
(annex 10). 

Per a l’expropiació temporal, es suma un metre als 3 metres exigits en l’anterior paràgraf i 
s’afegeixen unes zones concretes per a l’acopi de materials i col·locació de maquinària. 

Des del punt de vista administratiu, tots els terrenys afectats pel projecte constructiu del nou 
traçat de la carretera formen part dels municipis de La Masó (vessant Est del riu) o de Vallmoll 
(vessant Oest del riu). 
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5. INVERSIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE 

5.1. JUSTIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, donant que es preveu l’execució en sis (6) 
mesos, no s’inclou cap fórmula polinòmica de revisió de preus. 

5.2. RESUM DEL PRESSUPOST 
El Pressupost d’Execució Material puja a la quantitat de: 

P.E.M.: .................................................................................... 767.293,13 Euros. 

SET-CENTS SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO 

 
El Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra puja a la quantitat de: 

13% Despeses Generals.: ........................................................ 99.784,11 Euros. 
6% Benefici Industrial.: .............................................................. 46.037,59 Euros. 

P.E.C. de l’obra: 913.078,82 Euros. 

NOU-CENTS TRETZE MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS D’EURO 

 

El Pressupost de Licitació puja a la quantitat de: 

21% I.V.A.: .............................................................................. 191.746,55 Euros. 

P.E.C. de Licitació 1.104.825,38 Euros. 

UN MILIÓ CENT QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EUROS 

 

El Pressupost per a coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: 

Valor calculat sobre expropiacions i ocupació temporal.: .......... 87.498,48 Euros. 

P.E.C. del Control de Qualitat: 1.192.323,86 Euros. 

UN MILIÓ CENT NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS 
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO 
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6. NORMATIVA DEL PROJECTE 

6.1. NORMATIVES D'APLICACIÓ 
En el document núm. 3, Plec de condicions, s’enumeren totes les normatives que regulen el 
present projecte.  

6.2. PROGRAMARI UTILITZAT 
Els programes utilitzats per a l’elaboració del projecte han estat: 

- ISTRAM ISPOL versió v10.50.02.05 

- Autocad 2010. 

- Microsoft Office 2003. 

- TCQ 

6.3. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

- ICGC. Base topogràfica i geomorfològica 

- Instrucción de carreteras. Norma 3.1 – I.C. 

- INUNCAT. Pla Especial d’Emergències per Inundacions. Generalitat de Calalunya. 
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7. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El projecte complet consta dels quatre documents següents: 

7.1. DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA 

- Memòria 

- Annexes de la memòria: 
A.1. Anàlisi de l’entorn i estudi fotogràfic 

A.2. Topografia i cartografia  

A.3. Hidrologia i hidràulica 

A.4. Estudi de les alternatives 

A.5. Adequació del Pont 

A.6. Ferms 

A.7. Traçat 

A.8. Moviment de Terres 

A.9. Senyalització 

A.10. Expropiacions 

A.11. Pla d’Obra 

A.12. Seguretat i Salut  

A.13. Control de Qualitat 

7.2. DOCUMENT NÚM.2 – PLÀNOLS 

- PLÀNOL Nº1:  Situació i Emplaçament 

- PLÀNOL Nº2:  Planta Topogràfica 

- PLÀNOL Nº3:  Planta de Conjunt 

- PLÀNOL Nº4:  Geologia 

- PLÀNOL Nº5:  Hidrologia 

- PLÀNOL Nº6:  Planta General 

- PLÀNOL Nº7:  Traçat en Planta 

- PLÀNOL Nº8:  Perfil Longitudinal 

- PLÀNOL Nº9:  Secció Tipus 

- PLÀNOL Nº10:  Perfils Transversals 

- PLÀNOL Nº11:  Estructura 

- PLÀNOL Nº12: Expropiacions 
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7.3. DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

7.4. DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST 

- Amidaments 

- Justificació de preus 

- Quadre de preus Núm.1 

- Quadre de preus Núm.2 

- Pressupost 

- Resum del Pressupost 

- Últim full 
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8. CONCLUSIÓ 

8.1. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 124 del 
Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de 
l’obra (infrastructura completa, senyalització, barreres, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a 
l’ús general. 

8.2. SIGNATURA 
Aquest Projecte Constructiu consta de tots els documents necessaris: Memòria, Plànols, Plec 
de condicions i Pressupost, per a la definició completa de les obres: “Remodelització de la 
carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780”. 

Barcelona, Maig de 2014 

 

L’autor del Projecte: Marc Trallero Gomis  

UPC - ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén situar el projecte en el seu entorn actual i explicar les característiques 

de l’àmbit del projecte. 

Primerament, es detalla el lloc i l’entorn de l’àmbit del projecte emmarcat en la província de 

Tarragona i la comarca de l’Alt Camp. 

A continuació es realitza un estudi fotogràfic de l’entorn pròxim al projecte. Aquestes fotografies 

han estat degudament ordenades i esquematitzades de tal manera que quedi molt clara la seva 

localització i orientació. 

En l’Annex 11: Expropiacions s’adjunten les pàgines corresponents al cadastre que donen 

informació relativa a cadascuna de les parcel·les involucrades en l’obra així com els conreus i 

vegetació que es troba en cadascuna d’elles. 

 

2. L’ENTORN I EL MARC HISTÒRIC 

2.1. L’ENTORN 

El punt de naixement del Francolí no està del tot establert; s'acostuma a dir que neix a la Font 

Major de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), però el riu ja s'anomena "Francolí" abans 

d'arribar a l'Espluga; en aquesta població només s'hi ajunta el riu Sec, molt a prop de la Font 

Major. L'aigua que brolla en aquesta cova no és més que la part infiltrada de les rieres i torrents 

que baixen de les muntanyes de Prades. Així, el veritable naixement del Francolí seria dins del 

terme municipal de Vimbodí, on el barranc dels Torrents s'ajunta al riu Milans. De fet, algunes 

fonts donen com a origen del Francolí el barranc de Biern, tot i que aquest barranc és solament 

un afluent del Milans. 

Com altres rius catalans que desaigüen a la Mediterrània, és de cabal molt irregular; durant 

molts mesos l'any el cabal és ínfim mentre que a vegades es desborda completament originant 

fortes riuades; l'última fou la de l'octubre de1994, que es va endur el pont de la carretera 

de Montblanc a Prenafeta que travessava el riu i va fer grans destrosses al barri del Serrallo de 

Tarragona. 

La conca del Francolí abasta la Conca de Barberà estricta, és a dir, el sectors centre i sud de la 

comarca (excepte el municipi de Senan), la meitat occidental de l'Alt Camp i la part central 

del Tarragonès. Tota l'aigua del vessant nord i nord-est de les muntanyes de Prades alimenta 

el Francolí, i es pot situar la cota màxima de la seva conca, doncs, al Tossal de la 
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Baltasana (1.203 m), que és el punt més alt de les muntanyes de Prades i on neix el barranc 

del Tillar que dóna origen al riu Sec. 

La part del riu que té importància en el present projecte és la que es correspon amb la comarca 

de l’Alt Camp, concretament en el tram que forma part del municipi de la Masó, a la riba Oest 

del Francolí. 

Gran part de les terres de regadiu consisteixen en plantacions d’avellaners, mentre que la 

resta, de secà, consisteix en oliveres i garrofers. L’abundància d’aigua degut a la proximitat 

amb el riu Francolí va fer, en el seu moment, molt pròspera l’economia local, tan en agricultura 

com en indústria. 

 

2.2. EL MARC HISTÒRIC I SOCIAL 

La tradició dóna com a probable origen del poble de La Masó l'agrupació al llarg del temps de 

diferents masos que es trobaven enmig de les hortes. 

Una altra versió diu que l'origen del poble es troba en la instal·lació d'unes cases d'observació 

per part del marquès del Rourell per vigilar la sèquia que travessava el terme de la Masó i que 

conduïa les aigües del Francolí a la veïna població. Sens dubte, aquestes primeres cases 

serien llocs d'observació on vivien els soldats i les seves famílies. 

Les primeres notícies documentals sobre aquestes terres daten del 1160, referents a l'antic 

terme del Codony, que comprenia els actuals termes del Morell, La Masó, el Milà i Vilallonga 

del Camp. 

Acabada la reconquesta del Camp de Tarragona, el Codony fou repartit, entre d'altres senyors, 

al Monestir de Santes Creus, a l'Orde de l'Hospital i a l'Orde del Temple. 

Segons un article de l’historiador Robert Vallverdú, el rei Alfons I cedí les terres que 

comprenien el terme de la Masó a Ramon de Montcada, l'any 1176, el qual al cap de pocs 

mesos les va passar al Monestir de Santes Creus, en pagament d'un deute. 

Al poc temps de la cessió començaren els primers conflictes entre l'església i el Monestir per 

raó dels respectius drets. Al cap de deu anys se signà una concòrdia pels cobraments de les 

dècimes i primícies. 

Segons la historiadora Carme Plaza, després de la Reconquesta l'Orde del Temple arreplegà 

una part del Codony gràcies a la donació del Mas de Bellestar feta per Berenguer de Molnells, 
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el qual ingressà a l'Orde cap al 1162, havent-la rebut el 1157. Segons els límits esmentats a la 

donació, sembla ser que la Masó hi era compresa. 

En anys successius, l'Orde anà ampliant el seu patrimoni. A partir de 1181 es parla ja d'una 

sots-preceptoria organitzada, canviant el nom de Bellestar pel de Rourell. El seu període actiu 

s'estén aproximadament des del 1162 fins al 1248, any en què els templers es vengueren les 

propietats i compraren el castell de Pira al costat de Barberà. 

La propietat útil d'aquestes terres passà a mans de particulars i restà la propietat eminent a 

mans del Capítol tarragoní, concretament del paborde. Segons Emili Morera, la Masó fou 

donada el segle XII a Ponç de Montoliu i pocs anys després passà a Santes Creus. 

L'any 1356 pertanyia a la Comuna del Camp. El fogatge de 1365 li donà sis focs. A partir del 

1436 fou senyoria del paborde de la Catedral de Tarragona i finalment de l'ardiaca de Vila-

seca. 

El 1708 la Masó només tenia 61 habitants, però la creixença demogràfica de mitjans del segle 

XVIII fou espectacular i passà a tenir-ne 275, mantenint-se constant fins la època (291 

habitants en el 2013). 

La guerra del Francès significà un nou estrall per als pobles de l'Alt Camp. El 25 de febrer de 

1809 és va lliurar la batalla més sagnant, la del Pont de Goi, a Valls. L'any 1812 fou considerat 

"l'any de la fam" per què hi hagué un augment considerable de morts, degut a això nasqueren 

cabdills liberals o absolutistes, com Joan Rafi Sastres de Vilabella, absolutista penjat a la forca 

el 1827. Al final del juliol de 1822, 30 persones moriren en un combat a Vila-rodona. El 8 

d'octubre de 1833 es creà a Valls un cos de voluntaris per lluitar contra els carlins. Els 

problemes obrers ja es vivien a Valls l'any 1864. Durant la revolució de Setembre de 1868 es 

constituïren juntes revolucionàries. Hagué mobilitzacions i fortificacions de rigor durant la 

tercera carlinada, la topada més forta tingué lloc a Vilabella el 18 de maig de 1874, on els 

carlistes derrotaren als liberals. Les desamortitzacions de 1835-45, 1855-56 i 1859-86 és un 

fenomen destacable a la comarca, ja que foren subhastades moltes propietats, la majoria de 

compradors eren de la comarca i sobretot de Valls. 

Un fenomen important és el naixement del cooperativisme a la comarca, a Valls es funda el 

1888 la Societat de Treballadors del Camp, la cooperativa de Vila-rodona es fundà el 1895 i la 

de Vallmoll el 1896. 

A partir de l'any 1906 proliferaren els sindicats pagesos a tots els pobles de la comarca, que en 

alguns arribaren a tenir-ne dos, el dels rics i el dels pobres, amb la corresponent lluita 

ideològica que això representava. A les eleccions legislatives del novembre de 1933, a l'Alt 
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Camp, guanyà ERC (50,7%), i a les del febrer del 1936 guanyà el Front d'Esquerres (59,7%). 

Els fets d'octubre significà l'empresonament de bastants republicans. El cop d'estat del 1936 

implicà l'ascens de la CNT a Valls. A la majoria de pobles hi hagué col·lectivitats agràries. 

A la postguerra hi hagué un seguit d'execucions d'homes de segona fila i de vexacions a 

republicans. El municipi més castigat per la repressió i les execucions fou el del Pla de Santa 

Maria. El 1944 aparegué a Valls "Juventud, Semanario Nacional Sindicalista", el qual atacà 

despietadament els perdedors de la guerra, tots i els diferents canvis de capçalera i la 

catalanització que tingué, continuà atacant ferotgement qualsevol intent democràtic. A mitjans 

dels anys 80, canvià el nom per "La Crònica de l'Alt Camp" i començà a democratitzar-se. 

 

2.3. L’EMPLAÇAMENT I EL PER QUÈ DEL PROJECTE 

En la Masó l’enllaç amb el poble veí, Vallmoll, es correspon amb l’allargament de la carretera 

que arriba des del seu Oest, la T-751, que supera el riu Francolí mitjançant un pont històric 

anomenat popularment el Pont de la Masó. Aquest va ser construït en la part més reduïda de la 

llera del Francolí, creuant-lo de manera perpendicular durant 106 metres. Aquest pont ha 

aguantat molts anys en peu i es considera patrimoni històric de la zona. 

Per tal de fer coincidir el traçat en planta de la carretera amb el citat pont, la carretera ha de 

desviar-se del seu traçat natural, doncs la localització del pont respecte a aquesta es troba uns 

150 metres al sud. Això genera un parell de revolts força tancats (propers a 90º cada un) a 

cada llera del riu, que fan que les condicions de conducció en aquest tram de la carretera no 

siguin molt favorables. Això sumat a la poca amplada de la carretera (amb prou feines 2,5 

metres per carril) suposen un perill per a la circulació, amb l’existència de recents sinistres en el 

tram esmentat (11 en els últims tres anys). 

La Carretera T-751 és responsabilitat de la  Diputació de Tarragona i té una longitud de 3,46 

km. 

El tram en qüestió es troba en part al municipi de la Masó i en part al de Vallmoll, essent la línia 

del riu la frontera entre els dos. 
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3. ESTUDI FOTOGRÀFIC 

A continuació es mostren diferents fotografies que pretenen donar una informació extra al lector 

del projecte respecte a la realitat de l’entorn on s’ha de realitzar l’obra. 

S’ha dividit el terreny en 7 zones fotografiades, caracteritzades en el següent plànol conceptual: 

 

3.1. LA MASÓ – MARGE OEST 

 
Figura 1. Sortida del poble de la Masó 
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Figura 2. Entrada al poble de la Masó, vista contrària 

 

 
Figura 3.Camí al sud de la carretera T-751, conreu d’avellaners. 
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Figura 4. Vista del primer revolt a dretes, pròxim a la Masó 

 
3.2. EL MARGE OEST 

 
Figura 5.Vista frontal de l’estructura en ruïnes del Molí de la Selva 
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Figura 6. Marge construït per salvar el desnivell d la vall del Francolí pròxim al Molí de la Selva 

 

 Figura  7.Part del terreny de conreu que es troba al sud del primer tram de carretera 
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Figura 8. Vista del primer revolt des dels conreus pròxims al Molí de la Selva 

 
 

 
Figura 9. Estat actual del ferm de la carretera 

 

 Figura 10. Vista del Pont de la Masó des de l’Oest 

3.3. EL PONT DE LA MASÓ 
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3.3.1. EL PONT  

 
Figura 11. Vista del Pont de la Masó des de l’Est 

 

 
Figura 12. Arcades secundàries a la part Est del Pont de la Masó 

 
 

 
Figura 13.Vista de la part inferior d’una de les arcades secundàries 
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Figura 14. Vista de les arcades principals del pont 

 
 

 
Figura 15. Vista frontal d’una de les arcades principals del pont 
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3.3.2. LA VESSANT NORD DEL RIU 

 
Figura  16. Nord del riu amb vista de la primera pila del pont des del marge Est 

 

 
Figura 17. Nord del riu des de la part superior del Pont 

 

 
Figura 18. Vista del Molí de la Selva des de la zona inundable del nord del riu. 
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3.3.3. LA VESSANT SUD DEL RIU 

 
Figura 19. Vista de la vessant Sud del riu des de la part superior del pont 

 

 
Figura 20. Vista de la primera arcada principal des de l’Oest del riu. 
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 Figura 21. Detall de la flora de la part sud del riu respecte al pont. 

 
3.4. EL MARGE EST 

 
Figura 22. Sortida del Pont al marge Est, tram recte i revolt a esquerres. 
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Figura 23. Camí per accedir als camps de conreu propers a la llera del Francolí 

 

 
Figura 24. Vista de la recta al sortir del pont, amb l’inici del Pont al fons de la fotografia 
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3.5. LA PUJADA DEL TERRER BLANC 

 
Figura 25: Flora de la Pujada, consistent bàsicament en pins 

 

 
Figura 26. Camí formigonat que es dirigeix al Sud-est de la zona de projecte 
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Figura 27. Tipus de sòl del turó, molt poc cimentat 

 
 

 
Figura 28. La pròpia Pujada del Terrer Blanc, amb el revolt al fons de la fotografia. 

 

 
Figura 29. Tram recte de la Pujada, des de la terrassa que es troba a l’Est d’aquesta. 
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Figura 30. Revolt de la Pujada 

 
 

 
 

Figura 31. Pujada del Terrer Blanc en sentit contrari, amb la terrassa esmentada a l’esquerra de la 
fotografia. 
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Figura 32. Revolt de la Pujada des de la part interior d’aquest. 

 
 

 
Figura 33. Revolt de la Pujada des de la part exterior d’aquest. 
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Figura 34. Revolt de la Pujada des de la part exterior d’aquest, en un punt més elevat. 

 

 
Figura 35. Tipus de roca de la part nord de la pujada, consistent en conglomerats poc cimentats. 
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 Figura 36. Detall de la canonada de drenatge en alguns trams amb desviaments a camins, de 50cm de 
diàmetre. 
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3.6. CAMÍ DE LA MASÍA DE MARSOL 

 
Figura 37. Pujada del Terrer Blanc, a l’esquerra, i Camí de la Masia de Marisol a la dreta de la fotografia 

 

 
Figura 38. Vista des del Camí a la Masó, on es veu la carretera que surt de la Masó al fons. 
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Figura 39. Camí de la Masia de Marisol, uns 100 metres cap al Nord 

 

 Figura 40. Tipus de sòl del Camí 
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3.7. DIRECCIÓ VALLMOLL 

 
Figura 41. Vista des de l’entrada del Camí cap a l’Est, corresponent a la direcció Vallmoll 

 

 
Figura 42. Detall de la cuneta de la carretera, direcció la Masó 
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Figura  43. Direcció Vallmoll amb indústria de mobles a l’esquerra (Nord) i Vallmoll al fons (Nord-oest) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. Topografia i Cartografía  
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1. INTRODUCCIÓ 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha utilitzat la base cartogràfica de l’ICC. 

 

2. CARTOGRAFIA 

La cartografia bàsica de referència és la següent: 

- cartografia 1/5000  de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per representar l’àrea 

d’influència pròxima al projecte, és a dir, el poble de la Masó i els seus entorns. Els 

fulls de la sèrie 1/5000 en format digital utilitzats són: 266-133, 267-133, 266-134, 

267-134. 

 
Figura 1 Fulls de la Base topogràfica 1/5000 de l’ICC utilitzats en el projecte 

A falta d’una topografia més concreta, la que emana de les corbes de nivell i els punts 

d’aquesta base topogràfica és la utilitzada en tot el projecte. 

 

3. TOPOGRAFIA 

La topografia base de la zona correspon a la facilitada en la cartografia digital de l’ICC de la 

sèrie 1/5000. Les corbes de nivell, però, tenen una equidistància de 25 metres en les principals 

i de 5 metres en les secundàries. 
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Per tal de realitzar les primeres aproximacions alhora de dissenyar els traçats en planta i perfil 

de les alternatives plantejades en el projecte s’ha utilitzat la precisió que ofereixen les citades 

corbes de nivell en el programa AutoCAD. 

Un cop decidida l’alternativa s’ha reduït el nombre de capes de la base al mínim detall possible 

i s’ha utilitzat el programa ISTRAM ISPOL per fer el detall del traçat en planta, rasant i alçat, 

així com els càlculs de moviment de terres, utilitzant una triangulació dels punts topogràfics del 

terreny facilitats en la compilació dels diversos arxius de l’ICC. Això permet un major detall en 

la topografia que millora la que ja es té i dóna la possibilitat de fer uns càlculs més acurats. 

Tenint en compte la poca precisió que ofereixen els medis emprats per a la realització dels 

plànols mitjançant el programa AutoCAD, la totalitat dels plànols ha estat impresa en format A3. 

 

4. CONCLUSIONS 

La referència cartogràfica bàsica d’aquest projecte s’ha extret dels plànols digitals que ha 

elaborat l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a escala 1/5000. Malgrat la precisió d’aquestes 

bases, en el projecte executiu caldrà comprovar i replantejar les cotes i les distàncies dels 

punts topogràfics rellevants d’aquest projecte. Així doncs, les cotes facilitades en els plànols 

constructius només són una referència i cal precisar-los amb un replanteig topogràfic específic i 

un aixecament taquimètric de detall per realitzar l’encaix de la carretera i la superestructura 

prevista en el Pont de la Masó. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3. Hidrologia i hidràulica  
  



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 3. Hidrologia i Hidràulica 2  

1. INTRODUCCIÓ _____________________________________________________ 3 

2. DOCUMENTACIÓ CONSULTADA ________________________ ______________ 3 

3. CLIMATOLOGIA ___________________________________ _________________ 3 

3.1. Objectiu _____________________________________ ________________________ 4 

3.2. El mètode racional ___________________________ __________________________ 5 

4. Dimensionament del drenatge ____________________ ___________________ 11 

4.1. Drenatge longitudinal ________________________ _________________________ 11 

4.1.1. Baixants i cuneta TTR-10 (Desmunts) 13 

4.1.2. Baixants i cuneta profunda trapezoïdal a peu de talús (Terraplens) 13 

4.2. Drenatge transversal _________________________ _________________________ 13 

5. AMIDAMENTS _____________________________________________________ 14 

 

  



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 3. Hidrologia i Hidràulica 3  

1. INTRODUCCIÓ 

Partint de les dades històriques del clima de la zona, en aquest annex es realitza el càlcul de 

cabals que poden incidir en la calçada mitjançant el mètode racional i es predimensionen els 

elements que formaran part de l’estructura de drenatge de l’obra. 

 

2. DOCUMENTACIÓ CONSULTADA 

Les següents publicacions han estat consultades : 

� Instrucción 5.1 IC: “Drenaje”, aprovada per O.M. de 21/6/65 (BOE del 17/9), vigent en la 
part no modificada per la següent. 

� Instrucción 5.2 IC: “Drenaje superficial”, aprovada per O.M. de 14/5/90 (BOE del 
23/5). 

� “Máximas lluvias diarias en la Espanya peninsular.” Ministerios de Fomento, Dirección 
General de Carreteras 1999 

� “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. Agència 
Catalana de l’Aigua, 2003. 

� “Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb 
l'espai fluvial”. Agència Catalana de l’Aigua, 2006. 

� Dades històriques de precipitació i temperatura del “Centre Meteorològic de l’Alt Camp” 
 
 

3. CLIMATOLOGIA 

Tant per a l’estat final com per a la realització del pla d’obra, és necessari fer un resum de les 

característiques climatològiques de la zona on s’executa el projecte. A més, la repoblació 

vegetal requereix aquestes dades per escollir quina és la millor època per dur-la a terme. 

A partir de les dades obtingudes del Centre Meteorològic de l’Alt Camp, s’ha dut a terme una 

recopilació de dades de temperatura i pluviometria del poble de la Masó (el més proper a la 

zona de projecte) en els últims 20 anys, des del 1993 al 2012. 

L'Alt Camp té un clima mediterrani amb influència marítima. La topografia facilita la influència 

marítima i dificulta la penetració de les masses d'aire fred del nord i sec de l'oest. És com un 

gran amfiteatre obert al mar. 

Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre 13º i 16°, una mica menys en els vessants 

més enlairats. Són més baixes a mesura que ens endinsem cap a l'interior i a més altitud. Els 

hiverns són temperats, amb mitjanes mensuals de gener entre 4° i 8°. Les glaçades hi són 
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escasses, més freqüents cap a l'interior i a més altitud. Els estius són secs i calorosos, amb 

mitjanes mensuals de Juliol entre 22° i 24°. 

 
Figura 1. Valors mitjans i extrems de la temperatura en el poble de la Masó, 1993-2011. Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades del “Centre Meteorològic de l’Alt Camp” 

Les precipitacions hi són escasses, amb mitjanes mensuals entre 500 i 600 mm. un xic més 

abundants als cims de les muntanyes de Prades. L'estiu és l'estació menys plujosa. Les 

precipitacions són més importants a la tardor.  

En el següent climograma (climograma de Walter-Lleth) es poden observar els trets bàsics del 

clima al poble de la Masó, realitzat a partir dels 20 anys de mesures esmentats anteriorment. 

 
Figura 2. Climograma de la Masó. Font : Elaboració pròpia a partir de les dades del “Centre Meteorològic 

de l’Alt Camp” 

3.1. Objectiu 

L’estudi hidrològic que es realitza a continuació té com a únic objectiu la determinació del cabal 

que interceptarà la traça de la carretera projectada per tal de dimensionar més endavant el 

drenatge transversal corresponent. 

Val a dir que en aquest mateix apartat s’hauria d’estudiar la hidrologia corresponent al tram del 

pont, per comprovar si aquest està ben dimensionat i determinat per als cabals d’avinguda dels 
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períodes de retorn corresponents, però tenint en compte que aquest ja es troba emplaçat i que 

no suposa cap problema en aquest aspecte, es suposa que el fet d’ampliar la secció de la seva 

part superior no aporta cap canvi en aquest aspecte. 

Per a determinar el cabal aportat transversalment a la traça, s’utilitzarà el mètode racional. 

Les obres de drenatge transversal es dimensionaran per a un període de retorn de 500 anys. 

3.2. El mètode racional 

El model aplicat, d’acord amb la normativa, considera per al càlcul de cabals l’àrea de la conca 

hidrològica, la intensitat de la precipitació, sempre considerant que durant la pluja o almenys 

una vegada assolit el cabal d’equilibri, la capacitat d’infiltració de la conca no canvia.  

Un cop s’obtinguin totes les dades necessàries es calcularà el cabal d’avinguda amb la següent 

fórmula: 

� ���
� � = � · 
 · �

3.6 · � 

On: 

� Q : cabal en m3/s 
� C : coeficient mig d’escorrentiu de la conca 
� A : àrea de la conca en km2 
� I : màxima intensitat mitjana de precipitació en el període de retorn considerat i en un 

interval de temps igual al temps de concentració de la conca 
� K : coeficient d’uniformitat (adimensional) que depèn del temps de concentració 

� = 1 + ���.��
���.�� + 14 

� Tc : temps de concentració en hores 

Per tal d’obtenir la intensitat mitja de precipitació corresponent a un període de retorn 

determinat, i a un interval igual al temps de concentració de la conca estudiada, cal estimar les 

precipitacions màximes. 

Per al càlcul de les precipitacions diàries màximes anuals (Pd) de disseny per a cada un dels 

períodes de retorn s’han utilitzat els valors extrets dels plànols regionalitzats d’isolínies del 

document “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento, aprovat 

el 1999. El document presenta mapes de tota la península amb isolínies corresponents a 

precipitacions màximes i coeficients de variació, que permet obtenir una aproximació d’aquests 

dos valors (necessaris per al càlcul que es pretén) força correcta. 
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Figura 3. En vermell, isolínies del valor regional del coeficient de variació (Cv), i en lila la precipitació 

màxima diària anual (��). La línia taronja marca la situació aproximada d la zona de projecte. Font:Plànol 
5-3 del document “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento, 1999 

Per tant, en la zona a estudiar s’obtenen una precipitació màxima diària anual de 67 mm i un 

coeficient de variació de 0,47. Aquests valors permeten l’obtenció (mitjançant la taula que es 

troba en el mateix document) del valor Kt, que multiplicat al valor de precipitació obtingut 

magnifica aquest valor per donar com a  resultat la precipitació de disseny per a un període de 

retorn donat. 

A partir d’aquest punt els càlculs s’efectuaran només per a períodes de retorn de 25, 100 i 500 

anys. 

Període de 
Retorn -Cv  2 5 10 25 50 100 200 500 

0,30 0,935 1,194 1,377 1,625 1,823 2,022 2,251 2,541 

0,31 0,932 1,198 1,385 1,640 1,854 2,068 2,296 2,602 

0,32 0,929 1,202 1,400 1,671 1,884 2,098 2,342 2,663 

0,33 0,927 1,209 1,415 1,686 1,915 2,144 2,388 2,724 

0,34 0,924 1,213 1,423 1,717 1,930 2,174 2,434 2,785 

0,35 0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831 

0,36 0,919 1,225 1,446 1,747 1,991 2,251 2,525 2,892 

0,37 0,917 1,232 1,461 1,778 2,022 2,281 2,571 2,953 
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0,38 0,914 1,240 1,469 1,793 2,052 2,327 2,617 3,014 

0,39 0,912 1,243 1,484 1,808 2,083 2,357 2,663 3,067 

0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 

0,41 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189 

0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250 

0,43 0,901 1,263 1,534 1,900 2,205 2,510 2,846 3,311 

0,44 0,898 1,270 1,541 1,915 2,220 2,556 2,892 3,372 

0,45 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 

0,46 0,894 1,278 1,564 1,961 2,281 2,632 2,983 3,494 

0,47 0,892 1,286 1,579 1,991 2,312 2,663 3,044 3,555 

0,48 0,890 1,289 1,595 2,007 2,342 2,708 3,098 3,616 

0,49 0,887 1,293 1,603 2,022 2,373 2,739 3,128 3,677 

0,50 0,885 1,297 1,610 2,052 2,403 2,785 3,189 3,738 

0,51 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,220 3,799 

0,52 0,881 1,308 1,640 2,098 2,464 2,861 3,281 3,860 

Taula 1. Quantils Yt, de la llei SQRT-ET max, també denominats Factors de Ampliació KT.  Font : 
“Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento, 1997 

Tenint en compte els valors extrets de la taula superior i la precipitació màxima extreta del 

mapa, obtenim els següents valors: 

Període de retorn (anys)  25 100 500 

Factor d’ampliació (K T) 1,991 2,663 3,555 

Precipitació màxima diària anual ( ��) 67 mm/dia 67 mm/dia 67 mm/dia 

Precipitació de disseny (Pd) 133 mm/dia 178 mm/dia 238 mm/dia 

Taula 2. Determinació de la precipitació de disseny (Pd) en funció del període de retorn (Tc). Font : 
elaboració pròpia 

Per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn és necessari conèixer la 

intensitat de pluja corresponent a l’esmentat període de retorn i per a un interval de temps 

corresponent al mateix temps de concentració de la conca considerada. 
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Per al càlcul de la intensitat de pluja (It) es fa servir l’expressió : 


�
� = �
�
��
��� ,"#�$ ,"�� ,"#� �

 

On : 

� Id : intensitat mitja màxima diària de precipitació, corresponent al període de retorn 
considerat, en mm/h. 

� tc : temps de concentració, en hores 
� I1/Id : Quocient entre la intensitat horària (I1) i la diària (Id). A Catalunya es pot considerar 

un valor mitjà de 11. 

El valor Id, equival a: 


�(�) = '�(�)24  

El temps de concentració es defineix com el temps transcorregut entre l'inici de la pluja i 

l'establiment del cabal d'equilibri o també com el temps que tarda en arribar a la secció de 

sortida la gota de pluja caiguda a l'extrem hidràulicament més allunyat de la conca. 

Per tant depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a la sortida de la conca i de 

la velocitat mitja que adquireix dins de la mateixa. 

La fórmula de càlcul del temps de concentració depèn, segons la Guia Tècnica de l’Agència 

Catalana de l’Aigua ( GT1, 2003 ), de la superfície impermeabilitzada. Hi ha tres fórmules per 

calcular-lo en funció de l’àrea impermeabilitzada, però en el cas que ens ocupa consistent en 

conques rurals amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca, s’utilitza 

l’expressió següent : 

�� = 0,3 · � *
+�/-�

.,/0
 

On : 

� Tc : temps de concentració de la conca, en hores 
� L : longitud de la llera principal, en Km 
� J : pendent mitjà de la llera principal, en m/m 

Per a la delimitació de les conques estudiades s’ha utilitzat la mateixa cartografia de la zona a 

escala 1:5000. S’ha realitzat el plànol número 5 del Document 2: Plànols. per a la seva 

identificació, Aquestes conques són en una al Nord-oest de la carretera i una al Nord-est de la 
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mateixa, tenint en compte que el cabal que es generi en la part central de la traça de la 

carretera tendirà, per la direcció de màxim pendent de la conca d’aquesta zona, al riu Francolí, 

de manera que no és preocupant ni digne d’estudi en aquest cas. 

En la part de l’excavació de la Pujada del Terrer Blanc (Est) es materialitzen dos desmunts 

importants, que poden propiciar una escorrentia considerable. Tenint en compte la seva àrea, 

longitud i pendent, es tindran en compte els dos desmunts, Nord i Sud, com a conques (tot i 

que els valors de cabals que aquestos comporten es veuran molt reduïts respecte a les altres 

dues conques). 

Conca L (màx pendent, km) J (Pendent, %) Tc 

Conca Oest 2,6545 0,0264 1,2570 

Conca Est 0,6671 0,0824 0,3543 

Desmunt Nord 0,0820 0,8000 0,0468 

Desmunt Sud 0,0113 0,8000 0,0104 

Taula 3. Valors de Longitud, pendent i temps de concentració mesurats i calculats en cadascuna de les 
conques considerades 

Per obtenir el valor de  la intensitat mitja màxima, apliquem el valor del temps de concentració 
calculat i el de la Id a la formula, depenent, es clar, del període de retorn: 

 

Conca I t25 It100 It500 

Conca Oest 10,568 10,749 10,933 

Conca Est 13,049 12,135 11,288 

Desmunt Nord 17,378 14,308 11,788 

Desmunt Sud 20,771 15,853 12,110 

Taula 4. Valors calculats corresonents a la intensitat mitja màxima en cada paeríode de retorn considerat  

 

Quan la precipitació ha arribat a la superfície del terreny, l’aigua s’infiltra en aquest fins que es 

satura i permet la lliure circulació per la superfície. 

La fórmula de Témez permet obtenir el coeficient d’escorrentia “C”. Aquest valor representa el 

quocient entre la precipitació no infiltrada i la total. Es suposa que aquest no varia un cop 

assolit el cabal d’equilibri.  
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� = 1'�′ − '.′3 · 1'�′ + 23 · '.′3
1'�′ + 11 · '.′3�  

On : 

� P0’ : llindar d’escorrentiu corregit (mm) 
� Pd’ : precipitació total diària corregida corresponent al període de retorn T, en mm 

El valor de Po’ és el producte de Po i un factor regional, que a Catalunya equival a 1,3. 

Po  és la quantitat de pluja que es requereix per l’inici de l’escorrentia, i depèn únicament del 

tipus de sòl que conté el terreny. Segons la taula que es troba en la normativa s’utilitzaran els 

següents valors: 

Conca Oest: 19 mm, corresponent a conreus en filera, de pendent inferior al 3%, grup de sòl B. 

Conca Est: 34 mm, corresponent a massa forestal mitja, grup de sòl B.  

Desmunts: 26 mm, corresponent a plantació regular d’aprofitament forestal pobre, grup de sòl 

B. 

El valor de Pd’ és funció de Pd i l’àrea de la conca, però com que en el cas que ocupa el 

projecte aquesta és inferior a 1 km2, Pd’= Pd en els quatre casos. 

Un cop obtinguts aquests valors, es multipliquen pel valor regional (1,3) esmentat anteriorment. 

Per tant, es calculen els valors de C en funció de la conca i el període de retorn: 

Conca C 25 C100 C500 

Conca Oest 0,464 0,566 0,662 

Conca Est 0,257 0,352 0,453 

Desmunt Nord 0,354 0,456 0,558 

Desmunt Sud 0,354 0,456 0,558 

Taula 5. Valors calculats corresponents al coeficient d’escorrentia, en funció de cada conca i de cada 
període de retorn considerat.  

Amb l’àrea calculada mitjançant els plànols, només fa falta multiplicar-la per coeficient 

d’escorrentia , K i la intensitat mitjançant les fórmules explicades a l’inici de l’apartat per obtenir 

finalment els cabals de disseny: 
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Conca AREA(km2)  K f(Tc) Q 25 Q100 Q500 

Conca 
Oest 0,8831 1,0868 1,306 1,621 1,929 

Conca Est 0,0162 1,0192 0,015 0,020 0,024 

Desmunt 
Nord 0,0010 1,0016 0,002 0,002 0,002 

Desmunt 
Sud 0,0010 1,0002 0,002 0,002 0,002 

 Taula 6. Valors de cabal calculats, en funció de cada conca i de cada període de retorn considerat.  

En vista d’altres exemples d’escorrentia en projectes similars, els cabals que s’han obtingut 

amb el mètode racional són molt petits, de manera que el drenatge que es dimensiona per fer-

hi front serà el mínim que requereixin les normes consultades. 

Concretament, en el cas del drenatge transversal de l’obra, no es disposarà cap mena d’obra 

hidràulica, doncs no se’n troba cap en l’actualitat. 

 

4. Dimensionament del drenatge 

Tenint en compte les dades de climatologia i hidrologia estudiades fins ara, es dimensionen els 

drenatges transversal i longitudinal mitjançant les recomanacions de la ACA i la Instrucció 5.2. 

IC de Drenatge Superficial. 

El conjunt d’elements que configuren el drenatge es troben dibuixats en el conjunt de plànols 

número 7 “Traçat en Planta”, del Document 2.Plànols. 

 

4.1. Drenatge longitudinal 

Per evitar la possible erosió per part de l’aigua dels elements que conformen la carretera, es 

disposa d’una sèrie d’elements de drenatge longitudinal que es descriuen a continuació. 

Tenint en compte el context morfològic del terreny d’estudi, és evident que el conjunt d’aigües 

drenades pel sistema dissenyat ha d’anar a parar al riu Francolí, doncs les pendents del terreny 

hi tendeixen majoritàriament en tota la zona. 

En el cas que ens ocupa, amb volums molt baixos, es pot considerar la possibilitat d’evacuar 

aquesta aigua a terrenys agrícoles més propers si així es creu convenient. 
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A excepció del pont, el pendent longitudinal de tota la carretera és superior al 0,5%, de manera 

que en aquest tram es disposarà de desaigües auxiliars. 

En la figura 4 es pot observar que els desaigües del pont actual es troben en les dues bandes 

del pont a la part superior de cada una de les 4 arcades principals. 

 
Figura 4. Desaigües existents en el Pont de la Masó 

Aquesta distància, mesurada en el model que s’ha efectuat del pont, correspon a 16 metres 

entre desaigües. Per la localització del pont en planta, aquests desaigües condueixen l’aigua 

directament a la zona inundable de la llera del riu, de manera que l’evacuació en aquest 

aspecte queda coberta. 

En el cas dels terraplens, els elements principals que configuren el drenatge longitudinal són : 

� Baixants : Dirigeixen l’aigua de les calçades a la part inferior del talús sense malmetre la 
seva estructura, en el clima Mediterrani s’empra una separació entre ells de 30 metres. 
 

� Cuneta TTR-10 situada a la base dels desmunts. (Esquema conceptual en el plànol 
número 9 “Secció Tipus” del Document 2. Plànols. 
 

� Cuneta a peu de talús : El seu objectiu és el de recollir l’aigua que prové dels baixants, i 
dur-les directament a la llera del riu. Es considera una estructura sense revestir, de 1,50 
m d'amplada i 0,50 m de profunditat. 
 

� Tubs prefabricats de formigó : Conducte circular de 500 mm de diàmetre que permet 
donar continuïtat a la cuneta en els punts de la carretera on existeixi un enllaç a un 
camí. El diàmetre escollit es justifica per ser el mateix que l’existent en els enllaços 
actuals de la carretera. 
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En desmunts, es projecten igualment baixants en per recollir les aigües de la part superior 

d’aquests, evitant l’erosió dels materials que el conformen, i enviant-les al peu del talús, on la 

cuneta revestida prevista (tipus TTR-10) recollirà aquestes aigües i les de la mateixa calçada. 

El pendent pronunciat de la part corresponent al desmunt permet una correcta evacuació en 

direcció Est � Oest, on es projecten unes baixants justament en el contacte entre desmunt i 

terraplè.  

 

4.1.1. Baixants i cuneta TTR-10 (Desmunts) 

Els baixants situats al llarg de la traça de la carretera es materialitzen mitjançant estructures 

prefabricades de formigó, que poden suportar la potencial erosió de l’aigua. Cada baixant es 

conforma amb una consecució de les peces prefabricades encaixades entre sí, cosa que 

permet una certa llibertat de moviment, producte de l’assentament que l’estructura de terra 

presenta. 

Tenint en compte el volum d’aigua del que estem parlant, l’aigua que els baixants recullin es 

dipositarà directament a la cuneta TTR-10 col·locada en els desmunts i en les cunetes de peu 

de talús en el cas dels terraplens. 

 

4.1.2. Baixants i cuneta profunda trapezoïdal a peu  de talús (Terraplens) 

Tant per a recollir l’aigua de les baixants de terraplens com per interceptar el cabal transversal 

provinent de les conques, es dimensiona una cuneta profunda trapezoïdal a peu de talús, que a 

mesura que s’acosta al pont en les dues lleres transporta l’aigua directament al riu. 

Aquesta té unes dimensions, tal i com s’ha indicat anteriorment, de 1,5 metres d’amplada i 0,5 

metres de profunditat, amb forma triangular 

 

4.2. Drenatge transversal 

Els cabals provinents de les conques anteriorment calculades no presenten una preocupació 

important quant a drenatge transversal. Això és degut a que la carretera es troba en un 

emplaçament excepcional i la seva traça és interceptada per molt poques línies de màxima 

pendent. 
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L’ACA suposa un cabal mínim de 12 m3/s en període de retorn de 500 anys, i en el cas que 

ocupa al projecte es disposa de 1,92 m3/s en el pitjor dels casos, en una única longitud de 

recepció de 50 metres (conca Oest).  

 

5. AMIDAMENTS 

Tenint en compte els paràgrafs anteriors i els plànols disponibles al Document 2, les longituds 

totals de les diferents obres hidràuliques i sistemes de drenatge (únicament longitudinal) són: 

Elements Longitud total (m) 

Conducte ɸ0,5m 73 

Cuneta trapezoïdal revestida (desmunt) 56 

Cuneta TTR-10 (desmunt) 312 

Baixants 122 

Taula 1. Longitud total de les diferents obres hidràuliques i sistemes de drenatge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4. Estudi de les alternatives  
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1.  Plantejament de les alternatives 

Qualsevol alternativa plantejada comportaria la modificació de l’ample de la calçada, doncs 

actualment és molt reduït i no permet una conducció còmoda. 

Per tal de suavitzar el traçat a “gran escala” i evitar els dos revolts, com a alternatives es pot 

plantejar la construcció d’un pont a la vessant nord del pont actual, seguint el traçat natural de 

la carretera, o iniciar un gir a dretes al sortir de La Masó per evitar el primer revolt, utilitzar el 

pont actual, i seguint la direcció del pont en sentit Vallmoll per travessar després el turó que 

se’ns presenta amb un fals túnel o un desmunt i agafar més endavant la carretera T-751 de 

nou. 

Si s’estudia quin podria ser el traçat del pont s’entén que seguint el traçat natural de la 

carretera obtindrem un pont de més llargada que si s’intenta creuar el riu de manera 

perpendicular a aquest. Si s’escollís fer el pont, permetria deixar el tram actual intacte, on s’hi 

ubica el Pont de la Masó, un pont de pedra històric que ha sobreviscut a les riuades fins 

l’actualitat i que és un referent del paisatge local. 

En canvi, si s’escull la opció d’utilitzar part del traçat actual i passar pel Pont de la Masó, 

s’hauria de mirar d’ampliar la secció del pont, i així modificar-ne l’estat actual. 

Qualsevol altra alternativa significaria senzillament modificar l’ample de la calçada, de manera 

que aquesta serà la “Alternativa 0”. 

Per tant, concretant les alternatives plantejades (totes es troben degudament dibuixades en el 

conjunt de plànols número 6. “Alternatives” del Document 2. Plànols.): 

1.1. Alternativa 0: 

Mantenir el traçat actual i ampliar la secció de la carretera per fer menys perilloses les corbes 

properes al pont. 

 

1.2. Alternativa 1: 

Construir un pont a la vessant nord de la carretera, seguint la línia de traçat de la T-751 en una 

corba molt àmplia al sortir de la Masó. Després del pont cal començar a augmentar la cota 

progressivament per arribar al punt de connexió amb la carretera actual, que es troba a dalt del 

turó. 
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Una forma de dimensionar aquest pont és tenir en compte 4 trams, dos de 20 metres als 

extrems i dos de 30 metres a la part central, per tal de superar el primer tram sense situar una 

pila per la zona on transcorre el riu Francolí i no tenir trams amb excessives llums, que 

dificultarien el procediment de construcció. 

Una alternativa per dur-lo a terme és la utilització de bigues prefabricades per superar les llums 

indicades, amb una llosa formigonada in-situ a la part superior d’aquestes. 

D’altra banda, i tenint en compte la poca alçada en la que es planteja el pont, val la pena 

plantejar-se el formigonat in-situ de tota la secció, amb un plantejament de llosa alleugerada, 

mitjançant un encofrat recolzat en els pilars i estreps construïts prèviament. 

A grans trets, les mesures de longitud en planta són els següents: 

Longitud del Tram 1 (Terraplè): 164 metres 

Longitud del Tram 2 (Nou pont): 100 metres 

Longitud del Tram 3 (Terraplè): 221 metres 

Longitud total de construcció: 485 metres 

El principal avantatge de l’Alternativa 1 és la idoneïtat del traçat i una menor llum en els trams 

del pont respecte a l’Alternativa 2. 

 

1.3. Alternativa 2: 

Construir un pont a la vessant nord de la carretera, dissenyant un revolt suau a esquerres per 

situar la traça de la carretera perpendicular al riu Francolí. Després del pont cal començar a 

augmentar la cota progressivament a mesura que girem a esquerres per arribar al punt de 

connexió amb la carretera actual, que es troba a dalt d’un turó. 

La millor manera de dimensionar aquest pont és tenir en compte 3 trams, dos de 24 metres als 

extrems i un de 36 metres a la part central, per tal de superar el primer tram sense situar una 

pila en la zona on transcorre el riu Francolí. 

Una alternativa per dur-lo a terme és la utilització de bigues prefabricades per superar les llums 

indicades, amb una llosa formigonada in-situ a la part superior d’aquestes. 
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D’altra banda, i tenint en compte la poca alçada en la que es planteja el pont, val la pena 

plantejar-se el formigonat in-situ de tota la secció, amb un plantejament de llosa alleugerada, 

mitjançant un encofrat recolzat en els pilars i estreps construïts prèviament. 

A grans trets, les mesures de longitud en planta són els següents: 

Longitud del Tram 1 (Terraplè): 160 metres 

Longitud del Tram 2 (Nou pont): 84 metres 

Longitud del Tram 3 (Terraplè): 250 metres 

Longitud total de construcció: 494 metres 

L’avantatge que aquesta alternativa presenta respecte l’anterior és la reducció de llum total del 

pont a realitzar (encara que amb llums de tram superiors), tot i que el traçat corresponent a la 

sortida del pont fins a la seva fi comporta dimensionar un terraplè força important. 

 

1.4. Alternativa 3: 

Aprofitar el Pont de la Masó per al traçat, ampliant-ne la secció transversal per adaptar-se al 

nou ample de calçada. Per connectar el poble amb el pont, es crea un acord en planta que 

connecta La Masó amb el pont. Aquesta part Oest de la localització del projecte gaudeix d’un 

terreny molt pla que permet sense cap dubte la construcció d’aquest primer tram. A l’Est del 

pont es proposa un pendent de sortida del 7%, de manera que el desmunt que caldrà realitzar 

al turó tingui la menor potència possible. Aquesta suposa un valor aproximat de 10 metres. 

A grans trets, les mesures de longitud en planta són els següents: 

Longitud del Tram 1 (Desmunt - Terraplè): 250 metres 

Longitud del Tram 2 (Antic Pont): 105 metres 

Longitud del Tram 3 (Terraplè): 230 metres 

Longitud del Tram 4 (Desmunt): 150 metres 

Longitud del Tram 5 (Terraplè): 90 metres 

Longitud total de construcció: 825 metres 
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Un dels avantatges derivats d’aquesta alternativa és la possible utilització de la terra extreta de 

l’excavació del desmunt en el gran terraplè previst a l’entrada del túnel (Boca Oest) i la 

diferència de costos en la part estructural prevista en les altres alternatives. 

 

2. Anàlisi d’Alternatives 

2.1. Introducció 

Una vegada valorades les diverses alternatives compreses en l’estudi, és necessari realitzar 

una selecció de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o prioritat, 

tenint en compte un determinat conjunt de criteris prèviament definits.  

La selecció o ordenació de les alternatives proposades en funció dels criteris analitzats es durà 

a terme a través d’un anàlisi multicriteri, amb el qual utilitzem criteris de decisió heterogenis 

homogeneïtzant-los .  

Habitualment, quan existeixen diversos objectius o criteris d’anàlisi, és impossible trobar una 

solució que sigui òptima en tots i cadascun d’ells. En aquests casos s’han d’analitzar diverses 

possibles solucions i posteriorment buscar aquella que millor respongui al conjunt de criteris 

considerats. Precisament sota el nom d’anàlisi multicriteri es troben les metodologies per a 

determinar aquesta solució òptima des d’un perspectiva global. 

Així els anàlisis multicriteri permeten combinar diferents elements d’estudi que són, per la seva 

heterogeneïtat, difícilment comparables. D’aquesta manera, aquests mètodes exigeixen que es 

considerin les següents qüestions: 

- Definir els punts de vista, objectius i criteris a tenir en compte. 

- Atribuir a cadascun dels criteris un pes o una ponderació que reflecteixi la seva importància 

per a l’enginyer o persona encarregada de prendre la decisió. 

- Utilitzar una puntuació que valori cada opció, solució o alternativa de projecte en funció de 

cadascun dels criteris. 

Per les connotacions de fiabilitat que demostra, s’utilitza en aquesta part de l’estudi el mètode 

PATTERN d’anàlisi multicriteri. La metodologia que cal seguir per a la seva aplicació es descriu 

a continuació. 

2.2. Descripció del mètode 
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El mètode PATTERN s’inclou dins dels mètodes de selecció per “addició ponderada” de 

diversos criteris. Es té en compte alhora el pes o la importància que s’atribueix als diferents 

criteris de selecció juntament amb les valoracions que es donin a cadascuna de les solucions 

en funció dels diferents criteris. 

Tot seguit es presenten en ordre seqüencial els diferents passos que s’han de seguir a l’hora 

d’aplicar aquest mètode. 

2.2.1. Criteris de selecció 

Per tal d’escollir l’alternativa que millor s’adaptarà a les necessitats del projecte, es 

desenvolupen els següents criteris i subcriteris següents: 

1. Criteri econòmic: Amb aquest criteri s’intentaran valorar, a grans trets, les 
característiques econòmiques de les diferents obres derivades de cada alternativa. 

a. Inversió inicial: Valoració respecte al valor econòmic de la inversió que requereix 
l’actuació 

b. Rendibilitat: Valoració respecte a la rendibilitat que oferirà l’actuació un cop duta 
a terme 
 

2. Criteri ambiental: Conseqüències en el terreny on construirem la carretera. 
a. Ocupació de terrenys prevista amb l’actuació 
b. Impacte visual que oferirà l’obra respecte al paisatge actual 

 
3. Criteri funcional: Efecte que tindrà l’aplicació del projecte en la societat 

a. Afectació de l’usuari durant la construcció de l’alternativa 
b. Seguretat viària de la que es gaudirà al circular per la nova carretera 
c. Absorció del trànsit previst: Tenint en compte que la remodelació de la carretera 

farà que la qualitat de la mateixa augmenti, aquest subcriteri avaluarà la 
capacitat d’aquesta d’absorbir el trànsit previst. 
 

4. Criteri constructiu: Característiques derivades del procediment constructiu escollit per 
dur a terme l’actuació. 

a. Productivitat del procediment constructiu envers als altres 
b. Logística: Facilitat d’accés de materials i personal a la localització de la 

construcció 
c. Seguretat dels operaris durant la construcció 
d. Manteniment previst en l’aplicació de l’alternativa 
e. Temps d’execució amb el qual es preveu que es durà a terme l’actuació 
f. Hidrologia: Problemes que ens pot oferir l’entorn durant la construcció quant a 

l’aigua 

2.2.2. Factors de ponderació o pesos 

Una vegada definits els criteris de selecció de l’anàlisi multicriteri, és necessari aplicar-los uns 

factors de ponderació o pesos a cadascun d’ells. Aquests representen la importància relativa, 

expressada en tant per u, de cadascun dels criteris respecte el conjunt de tots ells. El fet 
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d’expressar-los en tant per u, fa que la suma dels pesos de tots els criteris sigui igual a la 

unitat. 

Encara que els valors que s’han adoptat es poden considerar raonables, es realitzarà un anàlisi 

de sensibilitat considerant diverses hipòtesis addicionals, per tal de verificar que l’alternativa 

seleccionada de l’anàlisi multicriteri no és sensible a petites variacions dels pesos. 

En resum, els pesos assignats a cadascun dels quatre criteris es mostren a continuació. 

 

2.2.3. Valoració de les solucions 

Una vegada s’han assignat els pesos es continua amb les valoracions de cadascuna de les 

alternatives d’acord amb els diferents criteris i subcriteris definits. 

En el cas del present projecte, s’ha fet servir una escala de valors compresa entre l’1 i el 8 

segons el grau d’adequació amb el criteri analitzat, de menor a major adequació. 

 

2.2.4. Homogeneïtzació de les valoracions i obtenci ó de valors de comparació 

Per aconseguir la homogeneïtzació de les valoracions anteriors és necessari que la suma dels 

valors de cada subcriteri sigui igual a la unitat. Per tant, per a cada alternativa i criteri 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                             Annex 4. Estudi de les Alternatives 9     

s’assignarà una valoració homogeneïtzada, calculada a partir de la divisió de la valoració 

atorgada dividida per la suma de les valoracions de cada alternativa i multiplicada pel pes del 

subcriteri en qüestió. 

Després de l’homogeneïtzació és necessari determinar els índex de pertinença de cadascuna 

de les alternatives respecte els diferents subcriteris analitzats.  

Com que les valoracions homogènies calculades ja contemplen el pes a assignat a cada 

subcriteri, només ens queda fer-ne la suma per a cada alternativa per obtenir els índexs de 

pertinença. 

Només queda dividir els índexs de pertinença entre el major d’ells per obtenir un percentatge 

que ens permetrà comparar finalment les alternatives entre elles 

Els resultats de l’anàlisi multicriteri són els següents: 

 

Per tant, les alternatives, ordenades de millor a pitjor adequació amb les necessitats del 

projecte, són les següents: 

1. Alternativa 3 
2. Alternativa 2.2 
3. Alternativa 2.1 
4. Alternativa 1.1 
5. Alternativa 1.2 

2.3. Anàlisi de sensibilitat 

En aquest apartat es pretén establir la validesa del treball exposat en els apartats anteriors, ja 

que tota la feina d’avaluació i valoració realitzada fins el moment pot tenir errors que portin a 

una classificació incorrecta de les alternatives, degut a la seva component subjectiva.  
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Per dur a terme l’anàlisi de sensibilitat, aplicarem variacions en els pesos dels criteris i 

subcriteris per tal de veure quina repercussió tenen aquestes variacions en el resultat final. 

Es fan variar els pesos en un 0,1 per criteri, repartit equitativament entre els subcriteris 

compresos en ell (en positiu) i els subcriteris restants (en negatiu), de manera que el total dels 

pesos de tots els subcriteris seguirà valent 1. 

Com que es treballa amb 4 criteris, s’obtenen quatre noves hipòtesis de càlcul, cadascuna 

potenciant el pes de cada criteri. 

Els nous pesos utilitzats en cada hipòtesi nova (Hi) són els següents: 

 

A la part final d’aquest annexe es posen de manifest aquests nous càlculs mitjançant taules 

amb el format utilitzat en l’anàlisi multicriteri. A continuació es presenta una taula on es mostra 

un resum de resultats tant en puntuació com en percentatge amb totes les hipòtesis realitzades 

per a cada alternativa. 
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La primera part de l’anàlisi de sensibilitat ens indica que l’alternativa escollida és correcta, 

doncs obtenim el 100% en l’Alternativa 3 aplicant les 4 hipòtesis indistintament. 

A més a més d’aquestes quatre hipòtesis on s’han realitzat modificacions en els pesos inicials, 

s’ha dut a terme un altre tipus d’anàlisi de sensibilitat segons el qual s’han modificat algunes de 

les valoracions adjudicades a cadascuna de les alternatives.  

Per a cada subcriteri, concretament, s’ha augmentat la valoració de l’alternativa més baixa en 2 

punts. Aquestes variacions de les valoracions inicials responen a l’objectiu de veure com afecta 

a la classificació final de les alternatives el fet de pujar les valoracions més negatives. El motiu 

pel qual no es modifiquen les valoracions més altes es deu a un criteri segons el qual es 

considera fàcil determinar amb la nota més alta quina de les alternatives compleix millor el 

subcriteri analitzat, però ja no és tant trivial determinar en quina mesura no ho fan la resta 

d’alternatives. Tot seguit s’adjunta la taula resum dels resultats d’aquest anàlisi.  

 

La segona part de l’anàlisi de sensibilitat, com la primera, ens indica que l’alternativa escollida 

és correcta, doncs obtenim el 100% en l’Alternativa 3 aplicant les 4 hipòtesis indistintament. 

 

2.4. Anàlisi de robustesa 

L’anàlisi de robustesa consisteix en examinar el comportament de la puntuació final obtinguda 

per a cada alternativa en aplicar-li el mètode PATTERN quan els pesos assignats a cada 

objectiu poden variar dins de tot el rang de validesa, és a dir, entre 0 i 1, sempre que la seva 

suma segueixi valent 1. 

L’objectiu consisteix en analitzar totes les combinacions possibles de pesos considerant, de 

manera que cadascun dels pesos oscil·la de 0 a 1 amb variacions de 0,1. Amb aquesta 

operació es pretén determinar quina és l’alternativa que surt escollida un percentatge de 
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vegades major. Serà més robusta aquella alternativa per a la qual aquest percentatge sigui 

major. 

Per tal de facilitar els càlculs, en aquest cas s’ha dut a terme una mitjana ponderada (amb cada 

pes corresponent) de les valoracions assignades a cada subcriteri, obtenint una nota “global” 

per a cada criteri i alternativa: 

 

Aquestes valoracions de cada criteri ens seran d’utilitat per fer, un cop determinats els nous 

pesos, un nou càlcul de valors de comparació d’alternatives. 

En total, tenim 44 noves hipòtesis de càlcul que es troben, juntament amb el resultat dels 

càlculs, en la taula resum següent: 
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Per tant, l’alternativa més robusta és l’escollida, la Alternativa 3. El percentatge no és una 

majoría absoluta, però havent complert amb escreix l’anàlisi de sensibilitat es donarà aquesta 

alternativa com a bona amb un 43,2 %. Les altes notes en funcionalitat de la primera alternativa 

(amb les seves dues variants) ens indiquen que un 32 % es construiría el pont llarg in-situ, i 

que un 18,2 % el mateix pont mitjançant bigues prefabricades.  

 

2.5. Taules de càlcul 

S’adjunta en les següents pàgines les taules de càlcul per a les diferents hipòtesis: 
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1. Introducció 

El Pont de la Masó és un pont històric que ha resistit durant molts anys les inclemències del 

temps i les càrregues de trànsit que han circulat per ell. És per això que l’adequació que s’ha 

de dur a terme en ell ha de mantenir l’estructura principal del pont i reduir al mínim l’impacte 

que fem en ell. 

L’objectiu d’aquest annexe és el de definir la geometria i naturalesa d’aquesta actuació en el 

pont, així com la descripció dels procediments constructius per dur-la a terme. 

És important definir aquesta estructura abans del traçat, doncs l’execució d’aquesta, tot i no 

variar el traçat actual del tram corresponent al pont, en modifica la cota, de manera que la cota 

de rasant de la carretera ve condicionada per aquesta. 

 

2. Estat actual del Pont 

El pont, tal i com es pot observar en les fotografies que es troben en el reportatge fotogràfic de 

l’annex 1, es troba en bon estat a part de certes filtracions d’aigua en la part inferior d’alguns 

dels arcs.  

La seva construcció data del segle XIX aproximadament. Les estructures resistents bàsicament 

són les parts de pedra laterals i dels pilars, amb cobert en bovada als arcs mitjançant maons a 

la part inferior d’aquests. L’interior del pont està recobert amb material tot-u. 

Quan es va asfaltar la carretera es va cobrir la part superior del pont amb una base de formigó 

en massa i posterior asfaltat. 

Sense dades de època exacta de la que data el pont, l’estat del material que es troba al seu 

interior i la resistència estructural que aquest pot oferir, hi ha, inevitablement, una gran 

incertesa alhora de dimensionar la superestructura (i sobretot els punts de recolzament 

d’aquesta) que cal col·locar al damunt del pont. 

 

3. Descripció de l’actuació 

Aprofitant la part resistent del pont (murs laterals) l’actuació consisteix en l’efectuació dels 

següents passos: 

• Retirada dels blocs de pedra superiors que serveixen d’aparells de via per a protegir als 
vehicles de la caiguda a la vall del Francolí en cas d’accident. 
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• Retirada de l’asfalt que es troba en el pont. 
• Retirada del formigó en massa a sota d’aquest asfalt. 
• Comprovar l’estat del material tot-u de l’interior del pont i la capacitat resistent dels murs 

laterals de pedra. 
• Efectuar l’alternativa A, B o C: 

 
Depenent de la qualitat i l’estat del pont un cop inspeccionat, es proposen tres 
alternatives força similars per materialitzar la modificació del pont. 

- Alternativa A 

Si aquest es troba en bon estat i es considera que els murs poden aguantar la 
superestructura, s’adoptarà l’Alternativa A. La superestructura vindrà recolzada 
en els mateixos murs laterals. Si es considera necessari, es taparà el material 
tot-u que queda exposat a la intempèrie  amb una petita capa de formigó. 

- Alternativa B 

Si es considera que és més adient que el material tot-u sostingui la 
superestructura (encara que aquest s’hagi de substituir per material addicional) 
per no carregar en excés els murs laterals del pont, es prendrà com a bona 
l’alternativa B. Això comporta l’execució d’una llosa de formigó armat in-situ al 
damunt del material tot-u arribant a la cota actual de la carretera, recolzant-hi al 
damunt la superestructura. 

- Alternativa C 

Si tant el material tot-u com els murs laterals no es troben en bon estat i es volen 
adoptar les condicions estructurals més segures, el més adient és basar el 
recolzament en l’Alternativa C. Aquesta alternativa suposa el buidat total o 
parcial del material tot-u de l’interior del pont, fixant als murs i a la base del pont 
una estructura interior de formigó en forma de U, on finalment es recolzarà la 
superestructura. 

 
Per fer-la solidària a la part estructural del pont, la pedra es foradarà per la part 
interior del pont, fixant en els forats efectuats els rodons d’acer corresponents 
amb resina epoxi, de manera que quan es formigoni l’estructura en forma de U 
aquesta formi el reforç estructural necessari per suportar les càrregues que la 
superestructura i el trànsit suposaran. 

 
• Construir la superestructura en un taller de prefabricat. Bàsicament consisteix en una 

llosa en forma de π, amb una amplada superior de 9,8 metres, que inclouen l’ample 

dels dos carrils (3,5 m per sentit de circulació) de la calçada, les dues vorades (1 m per 
sentit de circulació) i un petit marge per l’execució dels aparells de seguretat dels 
extrems (0,4 m per sentit de circulació). La superestructura vindrà donada per peces de 
2,45 metres de llargada, per fer el seu transport el més senzill i econòmic possible, 
mitjançant camions d’ample normal, estalviant la necessitat de dur a terme transports 
especials. L’alçada total és de 45 cm, de manera que en cada transport les peces 
poden ser apilades, possibilitant el fet de dur vàries peces en el mateix vehicle. El 
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disseny de la superestructura està dimensionada en el segon plànol de ll conjunt de 
plànols 11 en el Document 2. Plànols. 

• Els recolzaments emprats consistiran en 4 aparells de neoprè a cada peça, tenint en 
compte que aquests tinguin el mínim de dimensions possible (els esforços seran molt 
petits tenint en compte les dimensions de cada peça) i aparells de neoprè congrenyat 
cada certa longitud per permetre moviments que puguin aparèixer en direcció 
longitudinal. En els plànols es troben dimensionats uns neoprens de 40cm x 40 cm x10 
cm. Per col·locar la totalitat de la superestructura es requereixen 180 aparells de 
recolzament. 

• Col·locar les peces de la superestructura en sentit longitudinal, deixant 5 cm de 
separació entre elles i reomplint-les amb formigó més endavant, de manera que la 
longitud útil de les peces sigui de 2,5 metres. Tenint en compte la longitud del pont (111 
metres) es necessitaran 45 peces per cobrir la totalitat del pont. 

• Un cop asfaltat s’apliquen un altre cop els blocs de pedra (completant l’apartat de 
barreres de seguretat de l’annex 9) en la mateixa posició, però al damunt de les peces 
prefabricades, completant l’estructura mantenint l’aire antic que el pont ofereix en 
l’actualitat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6. Ferms  
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1. Introducció 

Un cop realitzada l’explanació, el següent pas serà col·locar la superestructura del camí. El 

ferm és el conjunt de capes que ha de suportar unes determinades carregues de trànsit, durant 

el període de projecte considerat, de manera que el repartiment de pressions faci arribar a 

l’esplanada només una fracció d’aquestes, compatible amb la seva capacitat de suport, per tal 

de que no la deformi en excés.  

Els ferms han de ser capaços de proporcionar una rodadura amb garanties de seguretat i 

confort a la vegada que ha de ser econòmicament viable. Les característiques bàsiques son, 

resistència al lliscament i als agents atmosfèrics, així com un desguàs superficial eficient i un 

correcte anivellament d’aquest. 

Els productes bituminosos estan formats per una mescla molt complexa d’hidrocarburs. El que 

definirà el comportament del ferm seran els components químics de la mescla així com la seva 

constitució físico-química. 

L’objecte del present annex és la definició tècnica de la naturalesa i espessors de cada capa 

que formen el ferm a partir de les dades de que es disposa . 

El dimensionament del ferm es fa d’acord amb la Norma 6.1-I.C. de Seccions de Ferm. 

Totes les mescles bituminoses hauran de complir les especificacions presents en l’article 542 

del PG3 amb la Ordre Circular 24/2008 sobre mescles bituminoses discontinues en calent per a 

capes de rodadura. 

 

2. Factors de Dimensionament del Ferm 

2.1. Categoria de Trànsit 

L’estudi del ferm depèn, entre d’altres factors, de la acció del trànsit que circula per la carretera 

en qüestió. Per tant, tenint en compte les dades de les que es disposa, la IMD de la carretera  

que s’utilitzarà correspon a uns 1500 vehicles al dia. Tot i que aquesta dada tendeix a disminuir 

a mesura que avança el temps, s’utilitzarà aquest valor per aplicar un cert factor de seguretat a 

la obra. El percentatge de vehicles pesats ronda l’ 1,5% 
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Per tant, la IMD de vehicles pesats estimada correspon a 22,5 vehicles. Considerant que la 

carretera és de dos sentits, es divideix aquest valor per 2 per obtenir la càrrega real estimada 

per sentit, que és el valor que informa sobre la categoria de trànsit que s’utilitza per 

dimensionar el ferm en primera instància. 

Un valor final d’ 11 vehicles pesats al dia corresponen  a la categoria T42, la qual implica un 

màxim de 25 vehicles pesats per dia i sentit. 

No es suposa duplicar la IMD de la via en els pròxims anys, de manera que treballar amb 

aquesta categoria no suposa cap problema. 

Per aquest cas es pretén realitzar una coronació d’esplanada de sòl adequat, el que es suposa 

que hi ha en el terreny on s’efectua l’obra, a falta de dades respecte a aquest. 

Per tant, i segons la norma 6.1 I.C. ens trobem,  tant en desmunt com en terraplè, amb 

esplanades tipus E1. 

 

2.2. Secció de ferm 

D’acord amb la norma 6.1 I.C., per un trànsit T-42, una explanada E1 i una base granular amb 

material tot-u es correspon amb un ferm tipus 4211. 

S’adopta la solució d’estendre la capa de rodadura per les vorades, de manera que la calçada i 

les vorades formin una mateixa unitat. Per tant, el ferm escollit estarà format per les següents 

capes: 

• Mescla bituminosa en calent  de 12 cm en total, corresponent a: 
� Capa de rodadura de 5 cm (AC16 Surf S) 
� Capa intermèdia de 7cm (AC22Surf S) 

• Capa de base granular de material tot-u de 35 cm 

L’espessor total del ferm és de 47 cm. 

Es suposa també l’aplicació dels corresponents regs d’imprimació i adherència. 

 

2.3. Tram corresponent al pont 

En el cas del pont, amb una base de formigó resistent i superfície rugosa, s’aplicarà únicament 

una capa de rodadura de 6 cm seguint el mateix esquema en la seva secció que en la carretera 

amb el ferm normal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 7. Traçat  
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recullen els llistats que contemplen els paràmetres més importants del 

traçat, tant en planta com en alçat per tal de realitzar el projecte. 

 
2. NORMATIVA APLICADA 

La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat utilitzada en la redacció del 

present projecte constructiu, ha estat la següent: 

-Norma 3.1.- I.C. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per ordre ministerial  del 27 

de Desembre de 1998 (BOE de Febrer del 2000) 

Tots els càlculs per a l’eix en planta i alçat, i el disseny geomètric de tot el traçat s’han dut a 

terme mitjançant el programa ISTRAM d’ISPOL, versió v10.50.02.05 

Alhora de treballar en el programa es suposa que el pk 0+000 és en realitat el pk 0+716 de la 

carretera actual, és a dir, el programa suposa que es tracta d’una carretera nova. D’aquesta 

manera es pretén il·lustrar de manera més concreta el punt en el qual ens trobem de l’obra.  

Cal tenir en compte aquesta informació tant per a les taules del present annex com per als 

plànols de perfils longitudinal i transversals, en el Document número 2 del present projecte. 

Les taules i llistats que en aquest annex s’adjunten han estat extretes del citat programa i, per 

tant, es troben redactades en castellà. 

 

3. PARÀMETRES DE DISSENY 

Les dades bàsiques de la carretera són: 

• Tipus de carretera: Carretera multi carril 

• Tipus de via: Carretera C-80 

• Tipus de terreny: Ondulat 

• Velocitat de projecte: 80 km/h 

• Vorades: 1,00 metre 

• Mitjana: 0,00 metres 

• Carrils: 2 x 3,50 metres 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 

En aquesta secció es descriuen les característiques de traçat en planta i alçat definides per al 

eix del projecte. Cal destacar, que totes les alineacions compleixen els paràmetres normalitzats 

a la NORMA 3.1. - I.C. TRAÇAT, de la Instrucció de Carreteres. 

L'única incidència destacable pel que fa a traçat en planta és l’incompliment de radi mínim 

(250m) per alineacions circulars contigües a rectes superiors a 400m, que en el nostre cas és 

de 70 m de radi, en l’alineació 6. Es justifica per ser part del tram que coincideix amb el traçat 

inicial de la carretera; tenint en compte que es tracta de la sortida del pont, aquest radi hauria 

de venir modificat en el tram que coincideix amb aquest, cosa que és impossible si el pont es 

manté, tal i com s’ha decidit en l’anàlisi d’alternatives. Si s’amplia aquest radi de curvatura cap 

a l’Est, caldria envair encara més terreny de conreu i el preu de les expropiacions augmentaria, 

i la longitud de la carretera seria molt més llarga tenint en compte la posició decidida de l’enllaç 

amb la carretera a l’Est de la posició d’aquesta. 

En el disseny del traçat en alçat, excepcionalment s'ha disposat una inclinació de la rasant del 

7% en rampa de 336m entre el Pk 0+550 i 0+850 que es justifica per la necessitat d’augmentar 

la cota només sortir del pont en direcció Est per arribar al punt d’enllaç decidit. 

 

4.2. PARÁMETRES DE DISSENY 

PLANTA 

Longitud en CURVA CIRCULAR 640.718 m. 71.23% 

Longitud en CLOTOIDE 258.749 m. 28.77% 

Longitud en RECTA 0.000 m. 0.00% 

Longitud de la RECTA MAS LARGA 0.000 m.  

Longitud de la RECTA MAS CORTA 0.000 m.  

RADIO MAXIMO 3000.000 m. Ve = 162.30 Km/h 

RADIO MINIMO 70.000 m. Ve = 46.30 Km/h 

RADIO MEDIO PONDERADO 1530.145 m.  

Total de CURVAS A LA DERECHA 4  

Total de CURVAS A LA IZQUIERDA 3  
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ALZADO 

Longitud Total 899.462 m. (DER+IZQ para Rasantes distintas) 

Longitud en RAMPA/PENDIENTE 437.815 m. 48.68% 

Longitud en ACUERDO VERTICAL 461.647 m. 51.32% 

Longitud en RAMPA 270.066 m. 30.03% 

Longitud en PENDIENTE 167.749 m. 18.65% 

PENDIENTE MAXIMA 7.00 %  

PENDIENTE MINIMA 0.00 %  

PENDIENTE MEDIA PONDERADA 3.42 %  

P x L 30.772 m. 

RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA 54.836 m. entre vertices 

PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA 204.343 m. pen= 7.00% 

RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA 167.749 m. pen= -1.73% 

Acuerdo Concavo MAXIMO 10000.000  

Acuerdo Concavo MINIMO 2636.000  

Acuerdo Convexo MAXIMO 3050.000  

Acuerdo Convexo MINIMO 3050.000  

Acuerdo Concavo de LONGITUD MINIMA 173.044 m. 

Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA 104.083 m. 

Número de tramos 4  

Longitud Tramo mínimo 2.794  

Longitud Tramo máximo 204.343  

Total de Acuerdos cóncavos 2  

Total de Acuerdos convexos 1  
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VELOCIDAD ESPECIFICA  

VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA 162.30 Km/h  

VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA 46.30 Km/h  

VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO 117.34 Km/h  

 
5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE PROJECTE 

5.1. VELOCITAT DE PROJECTE 

La velocitat de projecte és la que permet definir les característiques geomètriques mínimes dels 

elements del traçat d'un tram homogeni de la carretera projectada, en condicions de comoditat i 

seguretat. 

D'acord amb els condicionants inicials del projecte, la velocitat de projecte del tronc de la nova 

carretera és de 80 km / h. 

Tot i això es requereixen diferents valors per a les velocitats dels diferents vials i ramals d'enllaç 
que formen part del present projecte. 

La velocitat, el radi, el peralt i el coeficient de fregament, estan relacionats mitjançant la 
fórmula: 

V� = 127 · R · 	f� +
ρ
100� 

on : 

V: Velocitat (km / h) 

R: Ràdio de l'alineació (m) 

f�= Coeficient de fregament transversal 

ρ: Peralt (%) 

A continuació es mostra una taula amb els paràmetres de disseny per a la velocitat de projecte  
de 80 km / h : 
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Tipus de Via C-80 

Velocitat 80 km/h 

Longitud mínima per traçats en S 111m 

Longitud mínima de recta 222m 

Longitud màxima de recta 1336m 

Radi mínim en Planta 250 

Rampa mínima -5% 

Rampa màxima 5% 

Rampa màxima excepcional 7% 

Acord vertical Còncau mínim 2636m 

Acord vertical Convex mínim 3050m 

Peralt màxim 8% 

 

Tal i com s’ha explicat en el quart apartat, els valors es compleixen en excepció de la corba de 
radi 70 de la sortida del pont i la rampa posterior en direcció Est, que presenta un pendent que 
ronda el 7%, durant 300 metres, justificades en el mateix apartat. 

 
5.2. PLATAFORMA 

La plataforma s’executa amb el material que es troba en la zona de projecte. Es considera 
adequat a partir d’una profunditat d’1 metre, com s’explica a l’annex geològic i de moviment de 
terres. 

 
5.3. TRONC 

Té les següents característiques : 

• Carrils de 3,5 metres d'ample 

• Vorals exteriors de 1,0 metres, exceptuant a les zones on sigui variable, tal com s'especifica 
en els plànols de seccions tipus en el document corresponent 
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6.  VISIILITAT DE PARADA 

6.1. INTRODUCCIÓ 

L'objecte del present apartat és l'anàlisi i comprovació de les condicions de visibilitat de la 
carretera projectada. 

En qualsevol punt de la carretera l'usuari té una visibilitat que depèn, a efectes de la Norma 3.1. 
- IC, de la forma, dimensions i disposició dels elements de traçat. 

Perquè les diferents maniobres que puguin efectuar-se de forma segura, es necessita una 
visibilitat mínima que depèn de la velocitat dels vehicles i del tipus de maniobra. 

 
6.2. DISTÀNCIA DE VISIBILITAT DE PARADA 

La Norma 3.1.-I.C. considera com visibilitat mínima la visibilitat de parada: 

Dp = V · t�
3,6 + V�

254 · �f� − i�
 

Dp : distància de parada 

V : velocitat km / h 

f� : coeficient de fregament longitudinal roda - paviment 

t� : temps de reacció i percepció 

i: inclinació de la rasant expressada en tant per u (positiva en rampa, negativa en pendent). 

Es considera com visibilitat de parada la distància, al llarg d'un carril, que hi ha entre un 
obstacle situat sobre la calçada i la posició d'un vehicle que circula cap a aquest obstacle, 
sense vehicles intermedis i sense perdre'l de vista en cap moment. 

Les alçades de l'obstacle i del punt de vista del conductor sobre la calçada es fixen en vint 
centímetres (20 cm) i un metre amb deu centímetres (1,10 m), respectivament. 

La distància del punt de vista en l'obstacle es mesurarà al llarg d'una línia paral·lela a l'eix de la 
calçada i traçada a un metre amb cinquanta centímetres (1,50 m) de la vora dreta, per l'interior i 
en el sentit de la marxa. 

Mitjançant el programa ISTRAM ISPOL s'ha estudiat la visibilitat de parada de la carretera tant 
pel carril exterior com per l'interior. 

 
6.3. ANÀLISI I CONCLUSIONS 

Amb els resultats obtinguts es comprova que en tot moment es disposa de la visibilitat de 
parada per la velocitat de projecte de 80 km/h excepte en certs punts singulars: 
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• En sentit Oest - Est, en els primers metres de la carretera (sortint de la Masó, degut als 
petits desmunts que s’hi troben) i en els pKs que es corresponen amb la sortida del 
pont, però suposen una reducció de la velocitat molt petita. 
 

• En sentit Est - Oest, al voltant del pK 0+450, a la meitat del terraplè, degut a un angle 
entre els focus del cotxe i la rasant un xic superior al esperat. També en l’extrem Oest 
de la carretera trobem una petita reducció de la velocitat degut als petits desmunts que 
es troben al voltant. 

Aquestes reduccions de velocitat es troben a les taules específiques de l'estudi de visibilitat de 
parada calculats en els dos sentits de circulació. 

Per les característiques de traçat i per l'existència d'estructures en el tronc que disminueixen 
considerablement la visibilitat, no s'estudia la distància de visibilitat d'avançament ja que no 
procedeix per insuficiència de longitud que, segons la taula 3.2 de la Norma 3.1.-IC, és de 500 
m per visibilitat d'avançament. 

No procedeix l'estudi de visibilitat d'encreuament per l'impediment en tot moment d'accessos 
directes a camins secundaris o privades des del tronc o a través d'ell. 

S'adjunten a continuació els llistats de l'estudi de visibilitat de parada calculats en els dos 
sentits de circulació: 

Istram V.10.50.02.05 EDUCACIONAL 2000 

                   ================================================= 

                                     * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 899.467 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 899.467 

 

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
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Ángulo Focos-rasante, en grados: ϴ=1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la 
linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la 
tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

fl=0,348 

No se han definido o activado barreras visuales 

 

PK 
Dist. 
Disp. 

Dist. 
Nec. i Radio Kv Veloc. Obstáculo Dist. Eje PK Obst. 

0 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       
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5 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

10 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

15 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

20 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

25 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

30 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

35 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

40 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

45 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

50 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

55 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

60 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

65 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

70 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

75 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

80 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

85 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

90 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

95 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

100 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

105 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

110 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

115 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

120 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

125 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

130 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

135 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       
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140 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

145 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

150 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

155 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

160 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

165 120,64 120,64 -1,73% 398,0 0 80       

170 120,59 120,59 -1,71% 398,0 10000 80       

175 120,47 120,47 -1,66% 398,0 10000 80       

180 120,36 120,36 -1,61% 398,0 10000 80       

185 120,24 120,24 -1,56% 398,0 10000 80       

190 120,13 120,13 -1,51% 398,0 10000 80       

195 120,02 120,02 -1,46% 398,0 10000 80       

200 119,90 119,90 -1,41% 398,0 10000 80       

205 119,79 119,79 -1,36% 398,0 10000 80       

210 119,68 119,68 -1,31% 398,0 10000 80       

215 119,57 119,57 -1,26% 398,0 10000 80       

220 119,45 119,45 -1,21% 398,0 10000 80       

225 119,34 119,34 -1,16% 398,0 10000 80       

230 119,23 119,23 -1,11% 398,0 10000 80       

235 119,12 119,12 -1,06% 398,0 10000 80       

240 119,01 119,01 -1,01% 398,0 10000 80       

245 118,90 118,90 -0,96% 398,0 10000 80       

250 118,79 118,79 -0,91% 398,0 10000 80       

255 118,68 118,68 -0,86% 398,0 10000 80       

260 118,57 118,57 -0,81% 398,0 10000 80       

265 118,46 118,46 -0,76% 398,0 10000 80       

270 118,35 118,35 -0,71% 398,0 10000 80       
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275 118,24 118,24 -0,66% 398,0 10000 80       

280 118,14 118,14 -0,61% 398,0 10000 80       

285 118,03 118,03 -0,56% 398,0 10000 80       

290 117,92 117,92 -0,51% 419,7 10000 80       

295 117,82 117,82 -0,46% 443,9 10000 80       

300 117,71 117,71 -0,41% 471,1 10000 80       

305 117,60 117,60 -0,36% 498,0 10000 80       

310 117,50 117,50 -0,31% -2660,6 10000 80       

315 117,39 117,39 -0,26% -2660,6 10000 80       

320 117,28 117,28 -0,21% -2660,6 10000 80       

325 117,18 117,18 -0,16% -2660,6 10000 80       

330 117,07 117,07 -0,11% -2660,6 10000 80       

335 116,97 116,97 -0,06% -2660,6 10000 80       

340 116,87 116,87 -0,01% -2660,6 10000 80       

345 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

350 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

355 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

360 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

365 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

370 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

375 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

380 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

385 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

390 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

395 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

400 116,85 116,85 0,00% -2660,6 0 80       

405 100,00 116,75 0,05% -2660,6 2636 73,698 ϴ: 1,020     
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410 100,00 116,36 0,24% -2660,6 2636 73,823 ϴ: 1,014     

415 115,97 115,97 0,43% -2660,6 2636 80       

420 115,59 115,59 0,62% -2660,6 2636 80       

425 115,21 115,21 0,81% -2660,6 2636 80       

430 114,83 114,83 1,00% -2660,6 2636 80       

435 114,46 114,46 1,19% -751,7 2636 80       

440 114,10 114,10 1,38% -356,6 2636 80       

445 113,73 113,73 1,57% -234,2 2636 80       

450 113,37 113,37 1,76% -174,6 2636 80       

455 113,02 113,02 1,95% -139,4 2636 80       

460 112,66 112,66 2,14% -116,1 2636 80       

465 112,32 112,32 2,33% -99,5 2636 80       

470 111,97 111,97 2,51% -87,2 2636 80       

475 111,63 111,63 2,70% -77,6 2636 80       

480 111,29 111,29 2,89% -72,0 2636 80       

485 110,96 110,96 3,08% -72,0 2636 80       

490 110,63 110,63 3,27% -1154,4 2636 80       

495 110,30 110,30 3,46% -1154,4 2636 80       

500 109,97 109,97 3,65% -1154,4 2636 80       

505 109,65 109,65 3,84% -1154,4 2636 80       

510 109,33 109,33 4,03% -1154,4 2636 80       

515 109,02 109,02 4,22% -1154,4 2636 80       

520 108,70 108,70 4,41% -1154,4 2636 80       

525 108,39 108,39 4,60% -1166,5 2636 80       

530 108,09 108,09 4,79% -1214,4 2636 80       

535 107,79 107,79 4,98% -1266,3 2636 80       

540 107,48 107,48 5,17% -1323,0 2636 80       
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545 107,19 107,19 5,36% -1384,9 2636 80       

550 106,89 106,89 5,55% -1452,9 2636 80       

555 106,60 106,60 5,74% -1528,0 2636 80       

560 106,31 106,31 5,93% -1611,3 2636 80       

565 106,02 106,02 6,12% -1704,2 2636 80       

570 105,74 105,74 6,31% -1808,4 2636 80       

575 105,46 105,46 6,50% -1926,3 2636 80       

580 105,18 105,18 6,69% -2060,6 2636 80       

585 104,90 104,90 6,88% -2215,1 2636 80       

590 104,72 104,72 7,00% -2394,7 0 80       

595 104,72 104,72 7,00% -2606,0 0 80       

600 104,72 104,72 7,00% -2858,1 0 80       

605 104,72 104,72 7,00% -3164,4 0 80       

610 104,72 104,72 7,00% -3544,3 0 80       

615 104,72 104,72 7,00% -4027,8 0 80       

620 104,72 104,72 7,00% -4664,3 0 80       

625 104,72 104,72 7,00% -5539,7 0 80       

630 104,72 104,72 7,00% -6820,0 0 80       

635 104,72 104,72 7,00% -8870,1 0 80       

640 104,72 104,72 7,00% -12683,5 0 80       

645 104,72 104,72 7,00% -22250,8 0 80       

650 104,72 104,72 7,00% -90598,8 0 80       

655 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

660 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

665 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

670 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

675 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       
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680 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

685 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

690 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

695 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

700 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

705 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

710 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

715 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

720 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

725 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

730 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

735 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

740 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

745 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

750 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

755 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

760 104,72 104,72 7,00% 2998,0 0 80       

765 104,72 104,72 7,00% 2966,4 0 80       

770 104,72 104,72 7,00% 2887,5 0 80       

775 104,72 104,72 7,00% 2812,6 0 80       

780 104,72 104,72 7,00% 2741,5 0 80       

785 104,72 104,72 7,00% 2673,9 0 80       

790 104,72 104,72 7,00% 2609,6 0 80       

795 104,84 104,84 6,92% 2548,3 -3050 80       

800 105,08 105,08 6,76% 2489,8 -3050 80       

805 105,32 105,32 6,59% 2433,9 -3050 80       

810 105,56 105,56 6,43% 2380,5 -3050 80       
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815 105,80 105,80 6,27% 2329,4 -3050 80       

820 106,05 106,05 6,10% 2280,4 -3050 80       

825 106,30 106,30 5,94% 2233,4 -3050 80       

830 106,55 106,55 5,77% 2209,2 -3050 80       

835 106,80 106,80 5,61% 2209,2 -3050 80       

840 107,05 107,05 5,45% 2209,2 -3050 80       

845 107,31 107,31 5,28% 2209,2 -3050 80       

850 107,57 107,57 5,12% 2209,2 -3050 80       

855 107,83 107,83 4,95% 2209,2 -3050 80       

860 108,09 108,09 4,79% 2209,2 -3050 80       

865 108,35 108,35 4,63% 2209,2 -3050 80       

870 108,62 108,62 4,46% 2209,2 -3050 80       

875 108,89 108,89 4,30% 2209,2 -3050 80       

880 109,16 109,16 4,13% 2209,2 -3050 80       

885 109,44 109,44 3,97% 2209,2 -3050 80       

890 109,71 109,71 3,81% 2209,2 -3050 80       

895 109,71 109,71 3,72% 2209,2 -3050 80 

899.467 109,71 109,71 3,59% 2209,2 -3050 80 

 

 

Istram V.10.50.02.05 EDUCACIONAL 2000 

 

                   ================================================= 

                                     * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 
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Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 80.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 899.467 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 899.467 

 

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: ϴ=1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la 
linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la 
tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 
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- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

fl=0,348 

No se han definido o activado barreras visuales 

 

PK 
Dist. 
Disp. 

Dist. 
Nec. i Radio Kv Veloc. Obstáculo 

Dist. 
Eje PK Obst. 

899,467 100,00 125,17 -3,59% 0,0 0 71,237 Calzada -1,284 821,141 

894,467 120,00 125,36 -3,66% 2213,2 -3050 78,27 Calzada -1,255 810,291 

889,467 125,79 125,79 -3,82% 2213,2 -3050 80       

884,467 126,22 126,22 -3,99% 2213,2 -3050 80       

879,467 126,66 126,66 -4,15% 2213,2 -3050 80       

874,467 127,10 127,10 -4,32% 2213,2 -3050 80       

869,467 127,55 127,55 -4,48% 2213,2 -3050 80       

864,467 128,00 128,00 -4,64% 2213,2 -3050 80       

859,467 128,45 128,45 -4,81% 2213,2 -3050 80       

854,467 128,92 128,92 -4,97% 2213,2 -3050 80       

849,467 129,38 129,38 -5,14% 2213,2 -3050 80       

844,467 129,85 129,85 -5,30% 2213,2 -3050 80       

839,467 130,33 130,33 -5,46% 2213,2 -3050 80       

834,467 130,81 130,81 -5,63% 2213,2 -3050 80       

829,467 131,30 131,30 -5,79% 2213,2 -3050 80       

824,467 131,80 131,80 -5,96% 2242,3 -3050 80       

819,467 132,30 132,30 -6,12% 2289,5 -3050 80       

814,467 132,80 132,80 -6,28% 2338,7 -3050 80       
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809,467 133,31 133,31 -6,45% 2390,1 -3050 80       

804,467 133,83 133,83 -6,61% 2443,8 -3050 80       

799,467 134,35 134,35 -6,77% 2499,9 -3050 80       

794,467 134,88 134,88 -6,94% 2558,7 -3050 80       

789,467 135,08 135,08 -7,00% 2620,3 0 80       

784,467 135,08 135,08 -7,00% 2685,0 0 80       

779,467 135,08 135,08 -7,00% 2752,9 0 80       

774,467 135,08 135,08 -7,00% 2824,4 0 80       

769,467 135,08 135,08 -7,00% 2899,7 0 80       

764,467 135,08 135,08 -7,00% 2979,1 0 80       

759,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

754,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

749,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

744,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

739,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

734,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

729,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

724,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

719,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

714,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

709,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

704,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

699,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

694,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

689,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

684,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

679,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       
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674,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

669,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

664,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

659,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

654,467 135,08 135,08 -7,00% 3002,0 0 80       

649,467 135,08 135,08 -7,00% -68241,7 0 80       

644,467 135,08 135,08 -7,00% -20590,3 0 80       

639,467 135,08 135,08 -7,00% -12123,6 0 80       

634,467 135,08 135,08 -7,00% -8590,6 0 80       

629,467 135,08 135,08 -7,00% -6651,9 0 80       

624,467 135,08 135,08 -7,00% -5427,0 0 80       

619,467 135,08 135,08 -7,00% -4583,0 0 80       

614,467 135,08 135,08 -7,00% -3966,1 0 80       

609,467 135,08 135,08 -7,00% -3495,5 0 80       

604,467 135,08 135,08 -7,00% -3124,7 0 80       

599,467 135,08 135,08 -7,00% -2825,0 0 80       

594,467 120,00 135,08 -7,00% -2577,7 0 75,533 ϴ: 1,016     

589,467 120,00 135,08 -7,00% -2370,2 0 75,533 ϴ: 1,122     

584,467 120,00 134,62 -6,86% -2193,6 2636 75,653 ϴ: 1,144     

579,467 120,00 134,01 -6,67% -2041,4 2636 75,812 ϴ: 1,138     

574,467 120,00 133,41 -6,48% -1909,0 2636 75,971 ϴ: 1,127     

569,467 120,00 132,82 -6,29% -1792,7 2636 76,129 ϴ: 1,117     

564,467 120,00 132,23 -6,10% -1689,8 2636 76,287 ϴ: 1,108     

559,467 120,00 131,66 -5,91% -1598,0 2636 76,444 ϴ: 1,103     

554,467 120,00 131,09 -5,72% -1515,7 2636 76,6 ϴ: 1,104     

549,467 120,00 130,53 -5,53% -1441,4 2636 76,757 ϴ: 1,107     

544,467 120,00 129,97 -5,34% -1374,0 2636 76,912 ϴ: 1,111     
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539,467 120,00 129,42 -5,15% -1312,7 2636 77,067 ϴ: 1,115     

534,467 120,00 128,88 -4,96% -1256,6 2636 77,222 ϴ: 1,114     

529,467 120,00 128,35 -4,77% -1205,1 2636 77,376 ϴ: 1,110     

524,467 100,00 127,82 -4,58% -1157,6 2636 70,538 ϴ: 1,004     

519,467 100,00 127,30 -4,39% -1150,4 2636 70,672 ϴ: 1,006     

514,467 100,00 126,79 -4,20% -1150,4 2636 70,806 ϴ: 1,005     

509,467 120,00 126,28 -4,01% -1150,4 2636 77,988 ϴ: 1,064     

504,467 120,00 125,78 -3,82% -1150,4 2636 78,14 ϴ: 1,044     

499,467 120,00 125,29 -3,63% -1150,4 2636 78,292 ϴ: 1,020     

494,467 124,80 124,80 -3,44% -1150,4 2636 80       

489,467 124,32 124,32 -3,25% -1150,4 2636 80       

484,467 123,84 123,84 -3,06% -68,0 2636 80       

479,467 123,37 123,37 -2,87% -68,0 2636 80       

474,467 122,90 122,90 -2,68% -74,5 2636 80       

469,467 122,44 122,44 -2,49% -84,4 2636 80       

464,467 121,98 121,98 -2,30% -97,1 2636 80       

459,467 121,53 121,53 -2,12% -114,2 2636 80       

454,467 121,09 121,09 -1,93% -138,4 2636 80       

449,467 120,65 120,65 -1,74% -175,5 2636 80       

444,467 120,22 120,22 -1,55% -239,1 2636 80       

439,467 119,79 119,79 -1,36% -373,7 2636 80       

434,467 119,36 119,36 -1,17% -848,7 2636 80       

429,467 118,94 118,94 -0,98% -2656,6 2636 80       

424,467 118,53 118,53 -0,79% -2656,6 2636 80       

419,467 118,11 118,11 -0,60% -2656,6 2636 80       

414,467 117,71 117,71 -0,41% -2656,6 2636 80       

409,467 117,31 117,31 -0,22% -2656,6 2636 80       
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404,467 116,91 116,91 -0,03% -2656,6 2636 80       

399,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

394,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

389,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

384,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

379,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

374,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

369,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

364,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

359,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

354,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

349,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

344,467 116,85 116,85 0,00% -2656,6 0 80       

339,467 116,82 116,82 0,01% -2656,6 10000 80       

334,467 116,72 116,72 0,06% -2656,6 10000 80       

329,467 116,61 116,61 0,11% -2656,6 10000 80       

324,467 116,51 116,51 0,16% -2656,6 10000 80       

319,467 116,41 116,41 0,21% -2656,6 10000 80       

314,467 116,31 116,31 0,26% -2656,6 10000 80       

309,467 116,20 116,20 0,31% -2656,6 10000 80       

304,467 116,10 116,10 0,36% 502,0 10000 80       

299,467 116,00 116,00 0,41% 472,0 10000 80       

294,467 115,90 115,90 0,46% 445,2 10000 80       

289,467 115,80 115,80 0,51% 421,3 10000 80       

284,467 115,70 115,70 0,56% 402,0 10000 80       

279,467 115,60 115,60 0,61% 402,0 10000 80       

274,467 115,50 115,50 0,66% 402,0 10000 80       
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269,467 115,40 115,40 0,71% 402,0 10000 80       

264,467 115,30 115,30 0,76% 402,0 10000 80       

259,467 115,20 115,20 0,81% 402,0 10000 80       

254,467 115,10 115,10 0,86% 402,0 10000 80       

249,467 115,00 115,00 0,91% 402,0 10000 80       

244,467 114,90 114,90 0,96% 402,0 10000 80       

239,467 114,80 114,80 1,01% 402,0 10000 80       

234,467 114,70 114,70 1,06% 402,0 10000 80       

229,467 114,61 114,61 1,11% 402,0 10000 80       

224,467 114,51 114,51 1,16% 402,0 10000 80       

219,467 114,41 114,41 1,21% 402,0 10000 80       

214,467 114,31 114,31 1,26% 402,0 10000 80       

209,467 114,22 114,22 1,31% 402,0 10000 80       

204,467 114,12 114,12 1,36% 402,0 10000 80       

199,467 114,02 114,02 1,41% 402,0 10000 80       

194,467 113,93 113,93 1,46% 402,0 10000 80       

189,467 113,83 113,83 1,51% 402,0 10000 80       

184,467 113,74 113,74 1,56% 402,0 10000 80       

179,467 113,64 113,64 1,61% 402,0 10000 80       

174,467 113,55 113,55 1,66% 402,0 10000 80       

169,467 113,45 113,45 1,71% 402,0 10000 80       

164,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

159,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

154,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

149,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

144,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

139,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       
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134,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

129,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

124,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

119,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

114,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

109,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

104,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

99,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

94,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

89,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

84,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

79,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

74,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

69,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

64,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

59,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

54,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

49,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

44,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

39,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

34,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

29,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

24,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

19,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

14,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

9,467 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80       

0 113,42 113,42 1,73% 402,0 0 80 
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7. LLISTAT D’ALINEACIONS 

7.1. LLISTATS EN PLANTA 

Les dades del traçat en planta que es recullen en el llistat d'alineacions en planta són les 
següents : 

• PK d'inici i final de cada alineació en planta 

• Desenvolupament de les alineacions 

• Coordenades X i Y (d'inici i final de les alineacions) 

• Coordenades Xc i Yc del centre de la circumferència (només en el cas corresponent) 

• Azimut (d'inici i final de les alineacions) 

• Paràmetre de l'alineació. 
 

DATO TIPO  LONG. P.K.  X TANGENCIA  Y TANGENCIA RADIO  PARAMETRO  AZIMUT 

1 CIRC. 285.008 0.000 351157.884 4566215.003 400.000 
 

76.9847 

 
CLOT. 19.404 285.008 351436.897 4566216.471 

 
197.000 122.3452 

2 CIRC. 4.492 304.413 351454.962 4566209.389 500.000 
 

125.1247 

3 CIRC. 122.874 308.904 351459.100 4566207.643 -2658.572 
 

125.6966 

 
CLOT. 46.792 431.778 351573.174 4566162.010 

 
58.000 122.7542 

4 CIRC. 7.016 478.570 351618.386 4566150.934 -70.000 
 

100.9164 

5 CIRC. 38.082 485.586 351625.395 4566151.185 -1152.370 
 

94.5353 

 
CLOT. 127.959 523.669 351663.277 4566155.076 

 
384.000 92.4315 

6 CIRC. 111.445 651.628 351789.666 4566174.941 3000.000 
 

88.8970 

 
CLOT. 64.593 763.073 351899.755 4566192.237 

 
737.000 91.2619 

7 CIRC. 71.801 827.666 351963.841 4566200.303 2211.152 
 

92.8771 

8 RECTA 0.000 899.467 352035.310 4566207.160 
  

94.9444 

   
899.467 352035.310 4566207.160 

  
94.9444 
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PUNTS DE L’EIX EN PLANTA 

 

Tipo X (L ant) Y (L ant) R K1 K2 A Clave 

FIJA-2P+R  351157.883817 4566215.002790 400.000000 80 80 0 0 

 
351331.967486 4566239.528098 

     

FLOTANTE  0.000000 0.000000 500.000000 197 185 197 8 

FIJA-2P+R  351452.456135 4566210.491722 -2658.571772 0 0 0 0 

 
351590.702049 4566155.534560 

     

FLOTANTE  0.000000 0.000000 -70.000000 58 58 58 8 

FIJA-3P  351644.814642 4566153.021312 -1152.369566 0 60 60 6 

 
351706.220841 4566161.026784 

     

 
351727.869907 4566164.654675 

     

FLOTANTE  0.000000 0.000000 3000.000000 384 0 384 8 

FIJA-2P+R  351861.028740 4566186.301784 2211.152487 737 737 737 0 

 
352035.310221 4566207.160018 
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7.2. LLISTATS ALÇAT 

Les dades de traçat en alçat que es recullen en el llistat d'alineacions són les següents: 

• PK 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 

 

PENDIENTE  LONGITUD  PARAMETRO VÉRTICE ENTRADA AL ACUERDO  SALIDA DEL ACUERDO  BISECT. DIF.PEN 

(%) (m.) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  cota  (m.) (%)  

     
0.000 111.000 

    

-1.730440 173.044 10000.000 254.271 106.600 167.749 108.097 340.793 106.600 0.374 1.730 

0.000000 184.520 2636.000 495.981 106.600 403.721 106.600 588.241 113.058 1.615 7.000 

7.000000 104.083 3050.000 844.626 131.005 792.585 127.362 896.667 132.872 0.444 -3.413 

3.587450 
      

899.462 132.972 
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PUNTS DE L’EIX EN ALÇAT 

P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  

0.000 Pendiente 111.000 -1.7304 %  

20.000 Pendiente 110.654 -1.7304 %  

40.000 Pendiente 110.308 -1.7304 %  

60.000 Pendiente 109.962 -1.7304 %  

80.000 Pendiente 109.616 -1.7304 %  

100.000 Pendiente 109.270 -1.7304 %  

120.000 Pendiente 108.923 -1.7304 %  

140.000 Pendiente 108.577 -1.7304 %  

160.000 Pendiente 108.231 -1.7304 %  

167.749 tg. entrada 108.097 -1.7304 %  

180.000 KV 10000 107.893 -1.6079 %  

200.000 KV 10000 107.591 -1.4079 %  

220.000 KV 10000 107.330 -1.2079 %  

240.000 KV 10000 107.108 -1.0079 %  

260.000 KV 10000 106.926 -0.8079 %  

280.000 KV 10000 106.785 -0.6079 %  

300.000 KV 10000 106.683 -0.4079 %  

320.000 KV 10000 106.622 -0.2079 %  

340.000 KV 10000 106.600 -0.0079 %  

340.793 tg. salida 106.600 0.0000 %  

360.000 Horizontal 106.600 0.0000 %  

380.000 Horizontal 106.600 0.0000 %  

400.000 Horizontal 106.600 0.0000 %  

403.721 tg. entrada 106.600 0.0000 %  

420.000 KV 2636 106.650 0.6176 %  

440.000 KV 2636 106.850 1.3763 %  
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460.000 KV 2636 107.201 2.1350 %  

480.000 KV 2636 107.704 2.8937 %  

500.000 KV 2636 108.358 3.6525 %  

520.000 KV 2636 109.165 4.4112 %  

540.000 KV 2636 110.123 5.1699 %  

560.000 KV 2636 111.233 5.9286 %  

580.000 KV 2636 112.494 6.6874 %  

588.241 tg. salida 113.058 7.0000 %  

600.000 Rampa 113.881 7.0000 %  

620.000 Rampa 115.281 7.0000 %  

640.000 Rampa 116.681 7.0000 %  

660.000 Rampa 118.081 7.0000 %  

680.000 Rampa 119.481 7.0000 %  

700.000 Rampa 120.881 7.0000 %  

720.000 Rampa 122.281 7.0000 %  

740.000 Rampa 123.681 7.0000 %  

760.000 Rampa 125.081 7.0000 %  

780.000 Rampa 126.481 7.0000 %  

792.585 tg. entrada 127.362 7.0000 %  

800.000 KV -3050 127.872 6.7569 %  

820.000 KV -3050 129.158 6.1011 %  

840.000 KV -3050 130.313 5.4454 %  

860.000 KV -3050 131.336 4.7897 %  

880.000 KV -3050 132.229 4.1339 %  

896.667 tg. salida 132.872 3.5875 %  

899.467 Rampa 132.973 3.5875 %  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte valorar i analitzar el moviment de terres relatiu als materials 

existents en la traça projectada i la seva distribució al llarg de la mateixa corresponent al 

projecte de construcció " Remodelització de la carretera existent entre El Rourell i Vallmoll. 

Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 ". 

S'avalua el moviment de terres relatiu als materials aprofitables tant en termes globals com en 

la seva distribució al llarg de la traça. 

Els amidaments de moviment de terres s'adjunten en els mesuraments auxiliars del Document 

3: Pressupost. 

 

2. BALANÇ DE TERRES 

2.1. EXCAVACIONS 

Les excavacions que es realitzen es poden dividir en dos grups des del punt de vista del 

reaprofitament dels materials. 

• Excavació de Terra Vegetal 

• Excavació en Desmunt 

Per a la excavació de terra vegetal s'ha pres un gruix mitjà de 25 cm al llarg de tota la traça, si 

bé és cert que aquest gruix en obra serà variable. Quant a la seva reutilització es considera que 

pot ser utilitzada per a la revegetació dels talussos resultants de l'execució dels diferents 

desmunts i terraplens. 

Per establir un millor equilibri entre volums de terres de desmunt i terraplè (calibrat finalment 

amb els valors de pendent) s’ha plantejat un pendent de 5H:4V per a desmunts. Al tractar-se 

d’un pendent lleugerament més horitzontal que el 1:1 es pot plantejar la possibilitat de 

revegetació. 

Pel que fa a la reutilització dels materials obtinguts en les excavacions a desmunt, aquest serà 

funció de la qualitat dels materials extrets. 

Tal com se’n parla a l’annex 6, el material que trobem a la zona de projecte serà considerat 

adequat a falta de dades encertades al respecte. Per l’evident incertesa que comporta aquesta 

afirmació, es suposa una capa inicial de 75 cm de sòl no aprofitable un cop superats els 25 cm 
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de terra vegetal. El suposat sòl adequat es trobarà a la part inferior d’aquest, a 1 metre de 

profunditat. 

Si finalment les capes superiors de sòl també es consideren adequades es disposarà de stock 

de sòl adequat, i si finalment el sòl del terreny no ofereix bones perspectives de ser reutilitzat, 

caldrà adquirir material extra per a l’execució dels terraplens. 

Excavació de terra vegetal : 3006.4 m3. 

Excavació en desmunt  de material inadequat: 8730,6 m3 

Excavació en desmunt de material adequat : 15052.0 m3. 

Total excavació en desmunt : 23782,6 m3. 

 

2.2. TERRAPLENS 

Els terraplens projectats s'executaran amb material procedent dels desmunts de l'obra i amb 

talussos 3H:2V. Es preveu reutilitzar el total de material desmuntat per a la formació de 

terraplè.   

El volum necessari per a la formació dels terraplens és de 13250.9 m3. 

 

2.3. ESPLANADA Y FERMS 

Tal com s'exposa en l'Annex 7: Ferms, la formació de l’esplanada s’aconsegueix mitjançant 

l’extensió de diferents gruixos de sòl adequat (per assolir la cota necessària per a l’extensió del 

ferm), considerat el mateix sòl del terreny on es troba l’obra d’aquestes característiques. 

D’aquesta manera, es considera que els materials resultants de l’excavació dels desmunts 

poden ser aprofitats per dur a terme els terraplens i l’esplanada. 

 

2.4. BALANÇ TOTAL 

Aquest és Balanç total respecte al moviment de terres del projecte "Remodelització 

de la carretera existent entre El Rourell i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 ": 
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Resum 

 

Volum (m
3
) 

Excavacions 

Terra vegetal 3027,8 

Desmunts Inadequat 8855,3 

Desmunts Adequat (ponderat) 15708,7 

Terraplens Material d'obra 12938,9 

Estesa terra vegetal 1267,4 

Terra vegetal a abocador 1739,0 

Desmunts inadequat a abocador 8730,6 

Sòl adequat a abocador 295,9 

Material tot-u de préstec 3038,6 

 

3. LOCALITZACIÓ DE CANTERES I ABOCADORS 

Els jaciments més propers (canteres o graveres) a la zona de projecte es poden apreciar en 

groc en la següent figura, un plànol conceptual amb la localització de les dues canteres de la 

zona del Camp de Tarragona en situació òptima per a la realització del present projecte. Com 

es pot observar al mapa, les dues es troben al voltant de 10 km de distància de la frontera entre 

els pobles de la Masó i Vallmoll, punt que es pot considerar cèntric en l’actuació que es pretén 

realitzar, i marcat en el mapa amb la fletxa taronja. 

A més, s’inclou en verd la situació de dos abocadors de materials de construcció, els dos 

controlats per la mateixa empresa, Gestora de Runes de la Construcció S.A.. Aquestes es 

troben localitzades a 20 km (Tarragona) i 33 km (Vinyols i els Arcs). El material sobrant de 

l’obra s’abocarà preferiblement a l’abocador E - 428.97, prop de Tarragona, a menys distància i 

més accessible que l’altre. 
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Figura 1. Localització aproximada dels abocadors i canteres properes a la zona

 

4. SISTEMA D’EXCAVACIÓ

Els materials existents en el terreny es preveu que permetin la realització d’excavacions 

exclusivament mitjançant mitjans mecànics.
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és el de descriure els elements que constitueixen la senyalització, 
abalissament i defenses que comporta la construcció de la carretera que planteja el projecte. 

Tenint en compte el disseny explicat fins al moment en el present projecte, el que la 
senyalització pretén és dotar a l’obra de la màxima seguretat que aquesta pugui assolir 
donades tota la resta de variables. 

Aquesta seguretat s’assoleix: 
• Informant de manera clara i concisa als usuaris de tots els aspectes interessants quant 

a conducció, seguretat, geografia, o perills. 
• Prohibint les maniobres que comportin aquests perills. 
• Delimitar clarament la zona per on es pot circular 
• Protegir als vehicles de les possibles sortides de la calçada. 

Per a la correcta redacció s’han utilitzat les consideracions que es recullen en: 

- Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento, Enero de 2000 

- Señales Verticales de Circulación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. Junio 
1992 

- Instrucción 8.2-IC “Marcas viales” de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T., 
aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (B.O.E. nº185 de 4 de Agosto de 1987) 

- Orden Circular 321/95 T y P, “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, 
del año 1996 

- Orden Circular 6/2001 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras 
de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única 

- Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motoristas 

 
2. CRITERI D’AVANÇAMENT 

És necessari fer un estudi de velocitats i distàncies de visibilitat per determinar, mitjançant la 
normativa, quines zones del tram de  carretera projectat permetran l’avançament entre vehicles 
i quines no. 

El tram considerat en l’actualitat, així com la resta de carretera fins arribar a Vallmoll, conté una 
línia discontínua en tot el seu tronc, no per a permetre l’avançament, si no per a separar els 
carrils. 

Tenint en compte aquesta dada, es considerarà el mateix esquema de senyalització en el nou 
tram, no permetent l’avançament en el seu recorregut, per mantenir la continuïtat existent en 
tota la carretera. 

Tot i això, i valorant que el tram més perillós de la carretera T-751 és el que aquest projecte 
pretén remodelar, val a dir que en un futur cal avaluar la possibilitat de permetre l’avançament 
en els trams que compleixin el criteri de la norma, amb la nova amplada i visibilitat que la 
carretera ofereix. 
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Feta aquesta reflexió, es passa a avaluar els diferents elements que intervenen en el marcatge 
del tram de carretera a remodelar. 

 

3. SENYALIZACIÓ HORITZONTAL 

3.1. Introducció 

Les funcions de la senyalització horitzontal són les de delimitar els carrils de circulació, separar 
les sentits de circulació, reglamentar l’avançament, parada i estacionament, i completar i 
precisar la informació que els semàfors i la senyalització vertical aporten. 

Les marques vials són de color blanc, i corresponen a la referència B-118 de la norma UNE 48 
103. 

 
3.2. Tipus 

Els tipus de marques vials emprats en la carretera són els següents: 

 
• Marques longitudinals Discontínues: 

Separació de carrils normals: 

M-1.3 (Traç = 2,00 m, vano = 5,50 m, ample = 0,10 m) 

Considerada en tota la longitud del tram projectat. 

 
• Marques longitudinals contínues 

- Límit de la calçada: 

M-2.6 (Ample = 0,10 m), doncs v < 100 km/h y vorada < 1,50 m 
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4. SENYALIZACIÓ VERTICAL

4.1.  Introducció 

La senyalització vertical persegueix tres objectius:

- Augmentar la seguretat de la circulació

- Augmentar l’eficàcia de la circulació

- Augmentar la comoditat de la circulació

Advertint de possibles perills, ordenant i regulant la circulació 
recordant i acotant algunes prescripcions del codi de circulació i proporcionant la informació 
que l’usuari precisa, son algunes de les manere
complir els objectius anteriors.

El tram a remodelar considerat en el projecte no suposa cap punt en el que sigui necessari 
donar una informació especial, degut a la seva curta longitud i facilitat de traçat.

 

5. ABALISSAMENT 

5.1. OBJECTE 

Com a complement de la senyalització definida y amb la fin
comoditat per l’usuari, s’han d’incorporar una sèrie d’elements addicionals que conformen 
l’abalissament de la mateixa. Mitjançant una sèrie de dispositius reflectants, pretén orientar i 
canalitzar les trajectòries dels ve
més adverses. 

  
• Fites quilomètriques (S

La longitud del tram remodelat en el projecte passa de 1064 a 900 metres, de manera que, tant 
per les molèsties com pels malentesos
(localització de polígons, situació de aforaments de mesura, modificació de bases de dades de 
longituds i estats de carreteres) no es pretén modificar la situació d’aquestes fites 
quilomètriques d’abalissament un cop superat el tram.

Per tant, es re col·locarà la fita de “km 1” en el punt indicat en el plànol
Document 2. Plànols, tenint en compte que el quilometratge de la carretera 
comença a mesurar-se a partir de la bifurcació de la carretera T
de la Masó. 

 

6. BARRERES DE SEGURETAT

Les barreres de seguretat tenen una importància essencial en la viabilitat de les carreteres, 
doncs la relació que tenen amb la seguretat de l’usuari és directa.
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La robustesa del disseny d’aquestes barreres és directament proporcional a la velocitat que es 
pugui arribar a desenvolupar en la carretera que es projecta. 

Cal no oblidar que la funció d’aquestes és la de protegir al vehicle i als seus ocupants d’una 
col·lisió més perillosa que la pròpia barrera, i és per això que, donat el cas, es disposen. Per 
tant, una col·lisió amb la pròpia barrera comporta, de la mateixa forma, un dany en el vehicle, 
però en menor mesura. 

Tenint en compte aquestes premisses i la norma OC229/71 del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, distingeix quatre casos en els que pot ésser necessari disposar les citades 
barreres de seguretat: 

• Obstacles fixes 
• Cursos d’aigua 
• Marges de carretera 
• Mitjanes 

Es considera que en el present projecte, donada la seguretat que ofereix la gran amplada de la 
calçada i les defenses de pedra actuals (reutilitzades) per al cas del Pont de la Masó, no es 
requereix la col·locació de cap defensa extraordinària al llarg del tronc de la carretera. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 10. Expropiacions  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és el definir amb la major precisió possible la magnitud dels 
terrenys afectats per l’execució de l’alternativa proposada en el Projecte Constructiu. La Seu 
Electrònica de la Direcció General del Cadastre ha estat la font per a l’obtenció de les dades 
corresponents a les diferents parcel·les afectades. 

Al final del document s’adjunten els citats fulls del cadastre amb els quals es poden observar 
diferents característiques de les parcel·les del voltant de la carretera del present projecte, i en 
el Document 2. Plànols s’hi troba el plànol corresponent (12. Exportacions)  

 
2. CRITERIS ADOPTATS 

Els criteris adoptats per definir els terrenys afectats emanen de l’Article 21 de la Llei 25/88, de 
29 de Juliol, de Carreteres referent als límits d’expropiació per carreteres: 

 “Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos 
funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías 
rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación” 

“La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, 
en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.”  

“ En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se 
podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de 
las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los 
soportes de la estructura.” 

L’ocupació temporal de terrenys és l’amplada extra de l’àrea de l’obra que es necessita per tal 
de dur-la a terme en bones condicions. Per facilitar el procés constructiu dels terraplens i els 
desmunts es preveu una franja paral·lela a la línia d’obra de 4 metres, és a dir que a part dels 3 
metres ja expropiats es requereix un metre extra per executar correctament els desmunts i 
terraplens: 

“Se define como ocupación temporal aquellas superficies de terreno necesarias para el 
adecuado proceso de desarrollo de las obras. Para facilitar el proceso constructivo de las obras 
de fábrica, se ha de prever una ocupación temporal que se corresponde con una franja de 4 m 
paralela a estas que serviría para la ubicación y movimiento de la maquinaria necesaria para su 
construcción. Se añadirá una superficie mayor en la zona de los 4 cajones constituyentes de 
los pasos superiores e inferiores definidos.” 

Per a l’ampliació de la secció del pont (acopi de prefabricats, material i col·locació de la 
maquinària de suspensió), s’utilitzarà el terreny situat a la part Sud-est d’aquest (veure plànol 
número 12 del Document 2. Plànols), que es tracta d’una zona de domini públic per formar part 
de la llera d’inundació del Francolí per a les peces de l’Est i la part central del pont. 

Per a la part Oest del pont s’ocuparà temporalment gran part del terreny corresponent a la 
parcel·la 131 per a la mateixa finalitat. A més, serà en aquesta parcel·la (un cop desbrossada i 
condicionada) on es col·locaran les instal·lacions de l’obra (casetes, menjador i serveis). 
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3. VALORACIÓ DELS TERRENYS 

La Llei d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament, així com la Llei 6/98 del Règim del Sòl i 
Valoracions i la Llei 10/2003 de 20 de Maig de Mesures Urgents d’Alliberació del Sector 
Immobiliari i Transports ens aporten els criteris necessaris per definir correctament la valoració 
dels bens i drets afectats. 

Dels documents anteriors s’extreu que la valoració dels terrenys depèn del tipus de sòl afectat i 
de la categoria d’expropiació (permanent o temporal) (Valoracions obtingudes de projectes 
recents en aquest àmbit: 

 

Tipus de Sòl Expropiació Ocupació temporal  

Sòl urbà 100 €/m2 10 €/m2 ·any 

Sòl urbanitzable programat 100 €/m2 10 €/m2 ·any 

Sòl urbanitzable no programat 6 €/m2 0,6 €/m2 ·any 

Sòl no urbanitzable 6 €/m2 0,6 €/m2 ·any 

 

No cal valorar econòmicament ni l’expropiació ni l’ocupació temporal dels terrenys de domini 
públic, de manera que no es dibuixaran als plànols corresponents a les expropiacions. 

Tot i això, en el citat plànol es distingeixen els terrenys expropiats i ocupats temporalment entre 
parcel·les, amb les seves corresponents numeracions (pròpies i oficials en el cadastre) per 
avaluar correctament l’impacte de les expropiacions en els seus propietaris.  

 
4. VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 

Les expropiacions a dur a terme s’han quantificat de manera aproximada a partir de certes 
hipòtesis (a més a més de les enumerades en els apartats anteriors a aquest): 

• Àrees expropiades mesurades en els plànols, amb 3 metres a banda i banda de peu de 
terraplè o cap de desmunt. 

• No es considera cap expropiació en l’àmbit del pont, doncs tota l’obra es troba en 
terreny de domini públic (al trobar-se en la llera del riu), i en la seva base no s’ha de fer 
cap modificació, així que les seves dimensions no canvien. 

La següent taula dóna la informació necessària quant a les superfícies expropiades en cada 
parcel·la, així com a les superfícies corresponents a la ocupació temporal que es suposa i els 
valors econòmics que comporten. 

També s’ha afegit una columna que suposa la proporció percentual entre el terreny expropiat i 
el total (per a la seva correcta interpretació, es recomana la seva visualització en el plànol 
número 12 del document 2. Plànols, on s’hi troba la mateixa taula). 
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Num Polígon  Parcela  Area Expr. m 2 

Area 
Ocupada 
Temp. m 2 

Area 
Total  
m2 % Expropiat  € Venda € Lloguer  € TOTAL 

0 3 56 31,61 15,32 797 3,97% 189,67 9,19 198,87 

0' 3 114 16,47 15,46 6857 0,24% 98,84 9,28 108,12 

0''  12 37 1,27 4,81 31657 0,00% 7,68 2,89 10,57 

1 3 155 2611,20 325,04 22507 11,60% 15667,21 195,03 15862,24 

2 3 111 836,12 109,32 7237 11,55% 5016,77 65,59 5082,37 

3 3 112 1380,40 174,64 7952 17,36% 8282,43 104,79 8387,22 

4 3 131 110,70 2346,21 3800 2,91% 664,21 1407,73 2071,94 

5 12 190 1762,74 203,23 10139 17,39% 10576,48 121,94 10698,43 

6 12 44 1530,81 174,14 8698 17,60% 9184,91 104,49 9289,40 

7 12 43 36,64 13,50 2550 1,44% 219,87 8,10 227,97 

8 12 191 325,6984 12,62 407 80,02% 1954,19 7,58 1961,77 

9 12 192 1432,4667 112,89 5713 25,07% 8594,80 67,73 8662,53 

10 12 193 3399,79 252,65 12267 27,71% 20398,74 151,60 20550,34 

11 12 194 406,7616 42,12 5417 7,51% 2440,57 25,27 2465,84 

12 12 195 233,5941 41,05 4984 4,69% 1401,56 24,63 1426,20 

13 12 36 271,43 63,28 3517 7,72% 1628,63 37,97 1666,60 

TOTAL     14387,76 3906,36 134499 10,70% 86326,57 2343,82 88670,39 

A continuació s’adjunten les fulles del cadastre corresponents a cadascuna de les parcel·les (a l’apartat 

de localització es pot identificar el nombre amb el qual es localitza en el plànol número 12 del Document 

2: Plànols). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Definir el pla d’obra és important per diversos motius:

Obtenir una dada aproximada referent a la durada total del desenvolupament de l’obra del 

projecte. 

• Poder avaluar (tant numèrica com gràficament) la durada de cada una de les parts de 
l’obra. 

• Servir de guia bàsica per al desenvolupament del pla d’obra real que es durà a terme si 
finalment l’obra projectada té lloc.

• Veure concretament (juntament amb el pressupost) la total
construcció de l’obra preveu.

Per fer més àgil l’enteniment, tant del pla d’obra com del pressupost, es preveu una divisió de 

l’obra en 4 parts, per a que el lector sigui capaç d’identificar, en cada partida, de quina zona del 

terreny es parla.  

Més endavant s’explica el procediment gl

amb els valors de durada calculats en format de taula i gràfic, començant les obres aquest 

pròxim 30 de Juny de 2014. 

 

2. ZONES DEFINIDES 

La següent figura identifica en planta cadascuna d’aquestes zones

cadascuna d’aquestes: 

Figura 1. Plànol de definició de les diferents zones definides per a la descripció del pla d’obra.
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i a continuació s’explica 

 
Figura 1. Plànol de definició de les diferents zones definides per a la descripció del pla d’obra. 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                              Annex 11. Pla d’Obra 4 

A) Terraplè Oest: Des de la sortida de la Masó fins a l’inici del pont. Realment es tracta d’una 
zona mixta, amb terraplè i desmunt, però s’anomena simplement com a Terraplè. 

B) Pont: Comporta bàsicament tota la zona destinada a la remodelació del pont. Tenint en 
compte que caldrà dur a terme un acopi dels materials prefabricats previstos, les 
esplanades que es preveuen per a aquest objectiu: 
a) Esplanada Pont Oest: Situada a la vessant nord de la carretera abans de l’entrada al 

pont, es tracta d’una parcel·la temporal i parcialment expropiada, on s’hi col·locarà part 
de les peces prefabricades i una de les grues que s’utilitzaran per a la seva col·locació 
en el pont. 

b) Esplanada Pont Est: Es troba a la vessant Sud del Pont. Es tracta d’una zona de domini 
públic,i s’hi col·locarà part de les peces prefabricades i una de les grues que s’utilitzaran 
per a la seva col·locació en el pont. Tenint en compte que es tracta d’una zona més 
ample, menys molesta (és propietat de l’Administració) i més plana i accessible que 
l’Esplanada Pont Oest, en aquesta és en la que s’acopiarà la majoria de peces que cal 
situar en el pont per a la seva remodelació. 

C) Terraplè Est: Un cop superat el pont en Direcció Est, aquesta zona comporta el tram des de 
la sortida del pont fins que el desmunt de la Pujada del Terrer Blanc comença. 

D) Desmunt Est: Aquest tram comporta tot el desmunt que es troba en el turó de l’Est. 

La principal raó per la qual la part Est de l’obra s’ha separat en dos és perquè el traçat de la 

carretera quan es surt del pont és el mateix que el de la carretera actual, i per poder mantenir el 

trànsit obert el màxim de temps possible les dues zones han de ser tractades de manera 

diferent. 

E) Primer revolt: És la part de carretera actual que va des del poble de la Masó fins al pont. 
F) Pujada del Terrer Blanc Est: És la part de carretera actual que va des del revolt cap al nord 

del turó fins al desviament cap a la urbanització Mas Fontana. 
G) Pujada del Terrer Blanc Oest: És la part de carretera actual que va des del desviament cap 

a la urbanització Mas Fontana fins al punt on es preveu l’enllaç de la nova carretera amb 
aquesta. 

3. PLA D’OBRA 

Mitjançant estadístiques i l’ús de programes com el TCQ, s’ha estimat la durada de cada un 

dels procediments tenint en compte la seva envergadura, ja sigui en tones, metres cúbics o 

metres quadrats d’obra executada, per a poder dur a terme el pla d’obra. 

L’obra que descriu el present projecte es veu afectada per un condicionant important (tenint en 

compte que el pont i part del traçat actual forma part de la traça de la carretera final), doncs per 

tal d’executar en al seva totalitat l’obra és necessari tallar la carretera per a fer-hi obres. Un 

dels objectius del present pla d’obra és el de reduir al mínim aquest temps, de manera que les 

obres afectin el mínim possible als usuaris de la carretera i als veïns del voltant i en redueixin 

les molèsties en la mesura del possible. 
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3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

A grans trets, l’obra es pot dividir en 5 parts principals: 

1. Execució de les noves esplanades (zona A i D) � Tasca 1 – Tasca 7 
2. Remodelació del pont (zona B) �Tasca 8 – Tasca 15 
3. Modificació de l’esplanada actual (zona C) � Tasca 16 - 18 
4. Ferm i asfaltat de la carretera (zones A, B, C i D) �Tasca 19 – Tasca 21 
5. Demolició de l’antiga carretera (zones E, F) � Tasca 22 

Per sentit comú, el trànsit només ha de romandre tallat en els passos 2, 3 i 4. Per tant, el primer 

que es durà a terme en l’obra és l’execució de les esplanades que no formen part del traçat 

actual, i l’inici de l’acopi de materials en les zones destinades per a aquesta funció (Ba i Bb). El 

taller de prefabricats començarà la producció de les peces de manera que aquesta s’acabi just 

quan l’execució de les esplanades A i D hagin acabat. Un cop finalitzats aquests dos processos 

es procedeix a tallar la carretera, i paral·lelament es comença a rehabilitar el pont i executar el 

terraplè de la zona C, aprofitant el material extret del desmunt situat a la zona D. 

El tall de la carretera suposa el pas obligatori per Valls per anar de la Masó a Vallmoll i 

viceversa, afegint 10 minuts a la durada normal del trajecte per la T-751: 

 
Figura 2. Trajecte alternatiu des de la Masó a Vallmoll mentre la T-751 romangui tallada. 

Un cop duts a terme els moviments de terra corresponents i efectuada l'explanació (en el cas 

de les zones A i D el ferm es pot dur a terme abans per reduir el temps de tall de la carretera, 
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però per raons de qualitat és més indicat executar tota la carretera en el mateix moment) i el 

seu asfaltat. 

Finalment, es duu a terme la senyalització i els drenatges restants de la carretera i es pot 

reobrir la circulació. 

Segons el pla d’obra la carretera roman tallada durant tres mesos, i l’obra té una durada de 5 

mesos, tenint en compte uns torns de 8 hores diàries durant dies laborables. 

 

3.2. DESCRIPCIÓ PARTICULAR 

Es suposa que les obres comencen el dia 30 de Juny de 2014, per ser Dilluns i “principi de 

mes”. 

3.2.1. Execució de les noves esplanades (zona A i D ) 

Sense fer el tall de la carretera, i un cop efectuades les expropiacions  es procedeix a la neteja 

de la part forestal de la zona D arrencant-ne els arbres (Tasca 1) i el desbrossat tant de les 

zones A i D (Tasca 2).  

Un cop es té la zona A neta es pot iniciar el moviment de terres (tasca 2) l’explanació 

corresponent a aquest tram (Tasca 3). 

De la mateixa forma, quan la zona D es troba neta i llesta per a l’inici del moviment de terres, 

es trasllada la línia elèctrica  (Tasca 5) per permetre el pas de maquinària sense cap problema i 

començar a excavar el desmunt (Tasca 6) i estendre el material tot-u un cop finalitzada 

l’excavació (Tasca 7). Està previst acabar amb aquesta última estesa de material el mateix dia 

que les zones B i C estiguin llestes per a l‘asfaltat definitiu, segons el programa iniciant-se el 

dia 17 d’Octubre. 

El material excavat procedent del desmunt, prevista la seva utilització en el terraplè de la zona 

C, s’acumularà en la zona Bb, prevista per a l’acopi de part de les peces prefabricades però 

prou ample com per tenir tot el material que surti de la zona D. A més, es troba just al costat de 

la zona C, cosa que el fan un lloc òptim per a l’acopi de les terres. 

3.2.2. Remodelació del pont (zona B) 

Quant a l’estructura prefabricada del pont (la carretera ja romandrà tallada degut a l’inici de la 

tasca 16), es preveuen les diferents etapes descrites en l’annex 5, que van en ordre una rere 

l’altra: 

• Tasca 8: Final de la fabricació dels elements prefabricats 
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• Tasca 9: Arribada i col·locació dels camions grua (un per cada zona d’acopi Ba i Bb)  

(aquestes dues tasques no tenen durada, son una fita) 

• Tasca 10: Preveient una durada prou ample, les peces prefabricades poden anar 
arribant un cop la Tasca 9 ha culminat, permetent als camions grua descarregar-les i 
col·locar-les. 

• Tasca 11: La retirada de l’asfalt del pont és la tasca que comportaria el tall de  la 
carretera, però tal i com s’aprecia al pla d’obra i com s’ha comentat amb anterioritat, la 
durada de la tercera part de l’obra (Modificació de l’esplanada actual) és més restrictiva i 
la carretera ja roman tallada. 

• Tasca 12: És una de les tasques amb més incertidumbre de l’obra, doncs la seva 
durada depèn directament de l’estat del pont en el seu interior, a pitjor estat, més  

• Tasca 13: Un cop es veu que es pot iniciar de manera contínua el procés de col·locació 
dels recolzaments i les peces prefabricades es duu a terme aquesta tasca. 

L’únic que resta per a permetre l’asfaltat és el formigonat de les juntes (Tasca 14), doncs la 

col·locació definitiva de les defenses del pont (Tasca 15) no és urgent i es pot fer un cop aquest 

ha estat asfaltat. 

3.2.3. Modificació de l’esplanada actual (zona C) 

Es talla la carretera al trànsit  i es comença la demolició de l’asfalt de la zona C (Tasca 16). Un 

cop retirat, es continua amb el moviment de terres i es col·loca el material acopiat de la zona 

Bb al tram considerat (Tasca 17). Després es realitza l’explanació d’aquesta zona (tasca 18) 

permetent així la possibilitat de l’asfaltat complet de la carretera. 

3.2.4. Ferm i asfaltat de la carretera (zones A, B,  C i D) 

Ja només resta per a la finalització de l’obra l’asfaltat (Tasca 19), la senyalització de la 

carretera (Tasca 20), l’’execució dels drenatges (Tasca 21). 

3.2.5. Demolició de l’antiga carretera (zones E, F)  

La Tasca 22 comporta la retirada de l’asfalt de les zones de la carretera actual on no es preveu 

circulació, és a dir en les zones E i F. 

La zona G es manté tal i com està per mantenir un enllaç amb la urbanització Mas Fontana. 

3.2.6. Altres tasques 

Les Tasques 24 (Seguretat i Salut) i 25 (Control de Qualitat) duren la totalitat de la obra, i la 

Tasca 23 s’ha col·locat per apreciar gràficament la durada del tall al trànsit de la carretera. 

S’adjunta el pla d’obra en format gràfic en la següent pàgina. 

En aquest s’han marcat en vermell les tasques que formen part del camí crític, i en groc les 

tasques que cal acabar abans d’iniciar l’asfaltat de tot el tronc. 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Arrencada d'Arbres (ZONA D) 2 días lun 30/06/14 mar 01/07/14

2 Desbrossat Terreny (ZONES A i D) 15 días mié 02/07/14 mar 22/07/14 1

3 Moviment de Terres ZONA A 20 días mié 09/07/14 mar 05/08/14 2CC+5 días

4 Explanació ZONA A 7 días mié 06/08/14 jue 14/08/14 3

5 Trasllat Línia Elèctrica (ZONA D) 4 días lun 14/07/14 jue 17/07/14 2CC+8 días

6 Moviment de Terres ZONA D 60 días vie 18/07/14 jue 09/10/14 5

7 Explanació ZONA D 5 días vie 10/10/14 jue 16/10/14 6

8 Final Fabricació Elements Prefabricats 0 días jue 18/09/14 jue 18/09/14 9CF-1 día

9 Arribada i col·locació dels camions grúa (ZONES Ba, Bb) 0 días vie 19/09/14 vie 19/09/14 10CF

10 Descàrrega i acopi de prefabricats i Recolzaments (ZONES Ba, Bb) 4 días vie 19/09/14 jue 25/09/14 11CF

11 Retirada Asfalt i Llosa Superior del Pont (ZONA B) 4 días jue 25/09/14 mié 01/10/14 12CF

12 Acondicionament del Pont i Col·locació de Recolzaments (ZONA B) 7 días mié 01/10/14 vie 10/10/14 13CF

13 Col·locació Prefabricats (ZONA B) 4 días vie 10/10/14 jue 16/10/14 14CF

14 Formigonat de Juntes Prefabricades (ZONA B) 1 día jue 16/10/14 vie 17/10/14 19CF

15 Colocació barreres de pedra al Pont (ZONA B) 4 días vie 17/10/14 mié 22/10/14 14

16 Retirada Asfalt ZONA C 8 días mar 05/08/14 vie 15/08/14 17CF

17 Moviment de Terres ZONA C 40 días vie 15/08/14 vie 10/10/14 6CC+5 días;18CF

18 Explanació ZONA C 5 días vie 10/10/14 vie 17/10/14 19CF

19 Asfaltat complet de l'obra (ZONES A, B, C i D) 7 días vie 17/10/14 lun 27/10/14 4;7

20 Senyalització de la carretera (ZONES A, B, C i D) 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14 19

21 Col·locació Drenatges (ZONES A, B, C i D) 9 días mié 22/10/14 lun 03/11/14 19CC+3 días

22 Retirada Asfalt no utilitzat (ZONES E, F) 23 días mar 04/11/14 jue 04/12/14 21

23 Carretera Tallada 65 días mar 05/08/14 lun 03/11/14 16CC

24 Seguretat i Salut 114 días lun 30/06/14 jue 04/12/14

25 Control de Qualitat 114 días lun 30/06/14 jue 04/12/14

18/09

19/09

23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08

jul '14 ago '14 sep '14 oct '14 nov '14 dic '14
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Realització de les obres relatives al Projecte Final de Carrera de la Remodelització 

de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

1.2. OBJECTE 

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. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

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

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

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

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà/n de presentar-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. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 

contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. DADES DEL PROJECTE 

2.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 

- Autor del projecte:  .............................................................  Marc Trallero Gomis 

- Titulació/ns:  ......................................................................................................  - 

- Col·legiat  núm.:  ...............................................................................................  - 

- Població:  ............................................................................  Vilallonga del Camp 

 

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ D EL PROJECTE 

- Coordinador de S & S designat pel promotor:  ...................  Marc Trallero Gomis 

- Titulació/ns:  ......................................................................................................  - 

- Col·legiat  núm.:  ...............................................................................................  - 

- Despatx professional:  .......................................................................................  - 

- Població:  ............................................................................  Vilallonga del Camp 

 

2.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a 

pK 1+780, es troba a una zona poc habitable i les relacions amb persones alienes a la obra es 

reduirà als pagesos dels camps de conreu del voltant. 

 

2.4. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAME NT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 

- PIUS HOSPITAL PÚBLIC DE VALLS 

Plaça Sant Francesc, 0 S N 43800 Valls 

977 61 33 00 

- MOSSOS D’ESQUADRA VALLS 

Pg. President Tarradellas, 12 43800 VALLS, TARRAGONA 

 977922300 

- Parc de Bombers de Valls 

C/ Fusters nº 51 Poligon Industrial de Valls 43800 

638 68 53 96 
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2.5. 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 656.164,63 € 
(sis-cents cinquanta-sis mil cent seixanta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims). 

 

2.6. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 

 

2.7. MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

 

2.8. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE  L'OBRA 

- Cap de colla  

- Oficial 1a  

- Oficial 1a muntador 

- Oficial 1a d'obra pública 

- Ajudant muntador 

- Ajudant  

- Manobre  

- Manobre  

 

2.9. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

- Aigua 

- Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 

- Sorra de pedrera per a morters detonantdetonant 

- Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 

- Tot-u artificial 

- Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 

- Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència 

tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) 

- Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació 

tipus C50BF5 IM P(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2% 
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- Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència 

plàstica i granul at màxim 20 mm,inclòs transport a l'obra 

- Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a 

l'obra 

- Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg /m3 de ciment, apte per a classe d' exposició I 

- Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma 

- Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 

- Clau hacer 

- Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

- Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 

- Superestreuctura per a ampliació de secció de calçada en Pont. Element Estructural 

de 2,4 5 metres de llargada i 9 d'amplada. Secció de 24748 cm2 i volum 6.0 6 m3 

- Desencofrant 

- Neoprè sense armar per a recolzaments 

- Pintura termoplàstica, per a marques vials 

- Microesferes de vidre 

- ituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria semidensa per a ca pa intermèdia i granulat calcari 

- Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B B 50/70 

amb betum asfàltic de penetració i granulat granític 

- Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 1800 cm2 de secció 

- Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm 

interiors mínim 

 

2.10. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

- Retroexcavadora amb martell trencador 

- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

- Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

- Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 

- Retroexcavadora petita 

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

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

- Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

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

- Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
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- Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 

- Motoanivelladora mitjana 

- Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

- Motoanivelladora de 125 hp 

- Motoanivelladora de 150 hp 

- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

- Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

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

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

- Camió cisterna de 8 m3 

- Camió cisterna de 6000 l 

- Camió cisterna de 10000 l 

- Camió grua 

- Camió grua de 5 t 

- Camió grua de 20 t 

- Grua autopropulsada de 12 t 

- Camió amb góndola per a transports especials 

- Furgoneta de 3500 kg 

- Camió cisterna per a reg asfàltic 

- Formigonera de 165 l 

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

- Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

- Escombradora autopropulsada 

- Màquinària per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

- Motoserra per a la tala d'arbres 

- Motoserra 

 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

3.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
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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 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). 
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◦ Conductors 

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

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

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

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

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

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

◦ 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: 

- 1Magnetotèrmic general de 4P : .................................................................. 30 A. 

- 1Diferencial de 30 A: ................................................................................ 30 mA. 

- 1 Magnetotèrmic 3P: ................................................................................ 20 mA. 

- 4Magnetotèrmics 2P:................................................................................... 16 A. 

- 1Connexió de corrent 3P + T: ...................................................................... 25 A. 

- 1Connexió de corrent 2P + T: ...................................................................... 16 A. 

- 2Connexió de corrent 2P : ........................................................................... 16 A. 

- 1Transformador de seguretat : ...................................................... (220 v./ 24 v.). 

- 1Connexió 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. 

- 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. 
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- 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 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. 

 

3.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

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

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

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

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

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

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

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

3.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

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

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

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

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

 

3.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ C ONTRA INCENDIS 

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

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

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

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
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líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

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

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 

risc d’incendis o explosions. 

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

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

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

en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 

allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics. 

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

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

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

de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 

3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 

condicions particulars de gasos inflamables. 

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

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

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

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

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

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

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 

voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 

les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 

mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 
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- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-

se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 

o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 

amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 

combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 

mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

◦ Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col•locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col•locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 

que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

4. 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. 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut 15 

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: 

4.1. 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. 

 

4.2. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 

4.3. 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 dipositar les 

escombraries. 

 

4.4. LOCAL DE DESCANS 
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En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

 

4.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 

d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 

locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

- una farmaciola, 

- una llitera, 

- una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 

dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 

local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 

mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 

antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 

portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
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- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

 

5. ÀREES AUXILIARS 

5.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 

amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  

mínima de 4 m. 

L’accés a la instal•lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel•les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl•lica. La tapa 
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disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ 

estarà protegida mitjançant argolles metàl•liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

 

5.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal•lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il•luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 

200 lux. La il•luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il•luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel•les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

5.3. 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 balisades, senyalitzades i il•luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

 

6. 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, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
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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 l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 

o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

7.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut 21 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

 

7.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAM ENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut 22 

g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h) El número CEE, si en té. 

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

◦ Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

◦ Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

◦ Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

◦ Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

8. CONDICIONS DE L'ENTORN 

OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
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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 “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

8.1. SERVEIS AFECTATS 

Es considera la possibilitat que durant l'execució de l'obra es vegin afectats els serveis de llum, 

aigua, gas i telèfon en aquesta zona, per aquest motiu es preveu en projecte que es puguin 

modificar en cas que son necessaris les escomeses pertinents. En tot cas s'hauràn de seguir 

les directrius del projecte, així com la normativa vigent i les normatives de les diferents 

companyies subministradores. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal•lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista 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 
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obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 

no seran objecte d’abonament independent. 

 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

- ENDERROCS 

- ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

- ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

- MOVIMENTS DE TERRES 

- REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

- REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

- SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 

MURS GUIA ) 

- ESTRUCTURES 

- ESTRUCTURES D'ACER 

- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS / ARMADURES / 

FORMIGONAMENT / ANCORATGES I TESAT) 

- PINTATS - ENVERNISSATS 

- PAVIMENTS 

- PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 

- PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

- INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

- INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

- INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

- EQUIPAMENTS 

 

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 
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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 

El procès constructiu anirà supervisat per la D.O. així mateix es seguiran totes les directrius 

marcades en la memòria del projecte executiu. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS 

O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 

12.2. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il•luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il•luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

- 25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 

habitual. 

- 100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

- 100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

personal. Baixes exigències visuals. 

- 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 

mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 

paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

- 300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 

mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

- 500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 

com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 

general. Altes exigències visuals. 

- 1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 

delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 

lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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12.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

- Compressor.................... ....................................................................... 82-94 dB 

- Equip de clavar pilots (a 15 m de distància).................... ............................ 82 dB 

- Formigonera petita < 500 lts..................... .................................................. 72 dB 

- Formigonera mitjana > 500 lts..................................................................... 60 dB 

- Martell pneumàtic (en recinte angost).................... ................................... 103 dB 

- Martell pneumàtic (a l’aire lliure).................... ............................................. 94 dB 

- Esmeriladora de peu.................... .......................................................... 60-75 dB 

- Camions i dumpers.................... ................................................................. 80 dB 

- Excavadora.................... ............................................................................. 95 dB 

- Grua autoportant.................... ..................................................................... 90 dB 

- Martell perforador.................... ................................................................. 110 dB 

- Mototrailla.................... ............................................................................. 105 dB 

- Tractor d’orugues.................... .................................................................. 100 dB 

- Pala carregadora d’orugues.................... ............................................. 95-100 dB 

- Pala carregadora de pneumàtics.................... ....................................... 84-90 dB 

- Pistoles fixaclaus d’impacte.................... .................................................. 150 dB 

- Esmeriladora radial portàtil.................... ................................................... 105 dB 

- Tronçadora de taula per a fusta.................... ............................................ 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 

12.4. POLS 
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La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

[ ]3

2

/
2%

10
mmg

SiO
C

+
=  

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 
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- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl•liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment 
Filtres en sitges o instal•lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla 
Equips semiautònoms de 
respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre 
la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

12.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

a) Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

b) Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
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c) Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

d) Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

e) Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

f) Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

g) Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

h) Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

i) Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

j) Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

k) Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

12.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 

làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 

dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
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Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

RADIACIONS INFRAROGES 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal•lí i no dispersar-se 

ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 

més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 

la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 

d’incrementar-se adequadament la il•luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 

la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 

s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 

a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil•lars i un 

increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

RADIACIONS VISIBLES 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

RADIACIONS ULTRAVIOLADES 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

- UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 

la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 

baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 

d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 

un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 

dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 

En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 

d’accés a la instal•lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 

sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 

facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 

que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 

de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 

manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 

protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 

facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 
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La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl•lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

LÀSER 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 

com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 

de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 

danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 

energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 

una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 

els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 

els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal•lí. D’una manera 

general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 

grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

◦ Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 

resposta de centelles. 

◦ Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
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Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

a) A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 

làser: 

b) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 

c) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 

resultar perillós. 

d) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 

la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 

resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 

dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 

el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
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ÀREA DE TREBALL: 

a) L’equip làser s’instal•larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il•luminació 

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull i així 

disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col•locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 

prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 

disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 

l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 

d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 

voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 

explosius. 

EQUIP: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 

persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 
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OPERACIÓ: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 

risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 

de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 

d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 

a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 

raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral•lel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

12.7. RADIACIONS IONITZANTS 
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Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 

radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 

entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 

de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal•lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
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Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 

contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 

general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 

edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 

sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 

nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 

dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 

inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 

s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 

l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 

no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 

treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 

i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 

vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
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- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 

definitiu de la seva posada en obra. 

- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 

en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

- Assentar els peus fermament. 

- Ajupir-se doblegant els genolls. 

- Mantenir l’esquena dreta. 

- Subjectar l’objecte fermament. 

- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
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Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 

material per a col•locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 

tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col•lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 

l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 

apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul•lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

- Superestructura per a ampliació de secció de calçada en Pont. Element Estructural 

de 2,45 metres de llargada i 9 d'amplada. Secció de 24748 cm2 i volum 6.06  

- Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 1800 cm2 de secció 

- Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm 

interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de 

gruix de formigó de 15N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons 

plànols. 
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul•lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal•lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal•ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col•lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 

necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 

treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

- 1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- 2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 

- 3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

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

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

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

terra subterranis. 

- 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- 8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

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

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

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu: 

◦ DEMOLICIÓ DE L’ASFALT PRESENT 

- DEMOLICIÓ DE L’ASFALT 

◦ ESTRUCTURES 

- COL·LOCACIÓ DELS PREFABRICATS 

- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU  

- (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

◦ REVESTIMENTS 

- PINTATS - ENVERNISSATS 

◦ INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
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- COL·LOCACIÓ DELS PREFABRICATS 

◦ INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

- INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 

per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 

normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 

de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 

que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col•locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col•locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col•locar les mires 

per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

◦ Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

◦ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

◦ Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal•lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

◦ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col•lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

◦ Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

◦ Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 

en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

◦ El color utilitzat per a la il•luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 

les senyals o panells de senyalització. 

◦ Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

◦ Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

 

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 

En els acondicionaments dels accessos a l’obra, malgrat situar-se prop del Pius Hospital de 

Valls, no s’afecta cap carrer ni en talls ni en canvis de sentit. Només es col·loquen senyals 

respecte el pas de camions d’obra. Un cop tallada la carretera al trànsit la sortida de l’obra per 

la qual s’arribarà abans a Valls (en cas d’emergència) amb més celeritat és la Est, per Vallmoll. 

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 
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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 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 

 

19.1. NORMES DE POLICIA 

◦ Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col•laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 

procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 

com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 
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Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 

circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat 

a les instal•lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 

estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

◦ Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal•lacions que suposin risc personal i/o comú per a 

l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal•lacions d’ús comú o particular. 

 

19.2. 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 pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut 49 

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. 

◦ Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

◦ Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 

s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

 

19.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBL IC 

◦ 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. 
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Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 

homologació, si s’escau, el seu propi model de 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 balisament 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. 

 

19.4. 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 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 
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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. 

◦ 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. 
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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. 

◦ 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. 

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 

braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 

del solar o del tancament de l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 

i descàrregues. 

 

19.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECT EN L'ÀMBIT PÚBLIC 

◦ Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 

parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

◦ 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. 

 

19.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col•laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

19.7. 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 

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. 
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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: 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 

- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 

de les obres. 

- Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 

en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 

de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 

etc..,). 
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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 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 
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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. 

 

19.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A L A VIA PÚBLICA 

◦ Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 

a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 

ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 

estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 

de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 

l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

◦ Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 

de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 

l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. 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. 
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- Col•lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

 

20.2. 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: 

- 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. 

- 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. 

- 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 trànsic que avisin als vehicles de la situació de 

perill. 

- 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. 

 

21. 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. 

- Enfosament 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: 

a) Ordre i neteja general. 
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b) Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

c) Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

d) Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

e) Punts de trobada. 

f) Assistència Primers Auxilis. 

 

22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

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

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

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

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

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

1 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
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homologada segons UNE-EN 340 
H1485140 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

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

4 /12 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

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

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca,  de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

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

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 
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turmellera encoixinada 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 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

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

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

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

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C1003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

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

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

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

16 

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

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació:  REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació:  INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:  MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avalu ació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada 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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

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

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic  de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals  de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C1003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

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

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS  
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació:  CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació:  INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic  de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

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

4 /12 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació:  FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació:  APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avalu ació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

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 

10 /14 /18 

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

10 

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

14 

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

9 /11 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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

16 

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

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada 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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
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H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

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

6 

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

1 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció,  de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció,  de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical  de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte  d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

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

1 
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col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes,  de fil trenat  de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,  de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida  de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu  de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

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

16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat, amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situa ció:  POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

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 

10 /14 

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

14 



Remodelització de la carretera existent entre La Masó i Vallmoll. Carretera T-751 pK 0+716 a pK 1+780 

 

                                                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut 72 

H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

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

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada 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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte  d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

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

1 

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

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 
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desmuntatge inclòs 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

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

12 /25 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )  
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació:  TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situaci ó:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació:  CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

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 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada 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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

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

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

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

4 /12 /25 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

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

16 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de r iscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

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

1 /2 /4 /6 /14 /25 

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

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada 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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

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

1 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

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

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

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

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació:  CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació:  MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació:  MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
15 
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UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada 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 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA  
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla  de triple torsió,  de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat  de 2 mm de gruix 

3 

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

1 

H1529013 m Pantalla  de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals  de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 25 
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un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos  
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,  
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BORRIQUETES, BASTIDES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)  
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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 

10 /14 

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

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada 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 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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

1 

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

1 

H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,  de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs,  de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 
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H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,  de PVC 
soldat  de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,  de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte  d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

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

1 

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

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

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

16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taque s ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de com plir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un 
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o s interització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 
36-732. 
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de  PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 
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Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar 
les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la int empèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y 
tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrim ientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
 

B0A2 - TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit 
simple o doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De torsió simple 
- De torsió triple 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següent s: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i unif orme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmat s si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense 
discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superfici als, i el filferro ha de ser 
galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions sup erficials. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son 
galvanitzats també han de complir les de les normes  UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son 
plastificats les de la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37506):  Ha de comp lir 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  ± 7% 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

7 

  

Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de al ambres para cerramientos. Enrejado 
simple torsión. 
 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, cor responent a un mateix tipus de 
malla, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en es pecial l'aspecte del recobriment, 
i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 
les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra 
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà p rescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons cont rol de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al meny s en una ocasió al llarg de 
l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació d e les característiques mecàniques 
del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 
determinacions). 
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del 
recobriment (mètodes no destructius) (5 determinaci ons). L'acabat galvanitzat, 
seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 1471 3, i així ho certificarà el 
fabricant 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions  de la DF i els criteris indicats 
a les normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 
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De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pre n, a l'atzar, una mostra de 
control per realitzar l'assaig d'espessor. El númer o mínim de peces per realitzar el 
control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE 
TORSIÓ: 
No s'acceptaran el materials que no arribin acompan yats del corresponent certificat 
de garantia. 
Els assaigs de comprovació de característiques mecà niques han de resultar d'acord a 
les condicions especificades. 
Si s'observen irregularitats en les característique s geomètriques o del recobriment, 
es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'a ssaig sobre 10 noves mostres que 
hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el 
subministrament. En cas contrari, s'intensificarà e l control fins al 100% dels 
elements rebuts. 
 
 
 

B0A6 - TACS I VISOS 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció 
del tac pot ser per adherència química o per expans ió produida per la deformació de 
la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femel la del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, car gol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu dià metre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
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TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de s er compatible amb l'adaptador de 
la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 
per a la seva correcta col·locació en capses, on ha n de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material necessari per a la realització d'empernatg es. 
S'han considerat els següents tipus de material: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre , amb cargol i volandera quadrada 
de 200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargàr ia 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat 
en un dels extrems. 
La volandera de fixació i el cargol que prem la vol andera contra el terreny, han de 
tenir les mateixes característiques que l'acer de l 'armadura. 
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme. 
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat química ment en tota la longitud (UNE 
22782), encara que són admissibles altres tipologie s en cas d'empernatges 
provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (U NE 22781) o per fricció. 
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar rosc ada en una llargària >= 10 cm. 
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 
 
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 
Ancoratge format per un morter de ciment i additius  especials, acceleradors i 
expansius, en cartutx cilíndric de diàmetre variabl e i amb un embolcall de paper 
permeable que permet la hidratació per immersió en aigua. 
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm 
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
Inici de l'enduriment:  < 15 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
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- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi d e dos components separats entre 
ells per una làmina de plàstic. 
Els dos components del cartutx han de ser una formu lació tixotròpica de resina de 
poliester i un catalitzador. 
Quan es barregen tots dos components comença la cur a i l'enduriment de la resina. 
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 
 
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre de l pern que s'ha d'utilitzar. 
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporc ionar l'adherència suficient de 
l'ancoratge. 
No ha de tenir defectes superficials que impideixin  la seva correcta utilització. 
 
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
La volandera de fixació i el cargol que prem la vol andera contra el terreny, han de 
tenir les mateixes característiques que l'acer de l 'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 c m. de costat i 6 mm. de gruix com 
a mínim. Ha de resistir, sense punxonar-ne, una for ça axial, puntual i compressiva de 
15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitu d de rosca. Complirà les 
característiques geomètriques indicades a la UNE 22 784. Les volanderes estaran 
d'acord a la UNE 22785. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a tempe ratura inferior a 30°C i no 
exposats a cops ni impactes. 
 
ANCORATGE DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic t otalment impermeables. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca 
corresponent per a cada ancoratge. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual dels empernats en cada subministra ment i recepció del certificat de 
qualitat corresponent. 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest co ntrol ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas , (signat per persona física) i 
els documents de conformitat o autoritzacions admin istratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui  pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'apor tar-ne la documentació 
corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,  etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiq ues del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resu ltats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF p odrà sol·licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient. 
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o 
resina, plaques, femelles, etc... on es garanteixin  les condicions exigides al plec. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents: 
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- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) 
amb  determinació del límit elàstic, càrrega i alla rgament en trencament. 
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges 
rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons  les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de 
qualitat on es garanteixi el compliment de les espe cificacions indicades. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s' ha observat en el corresponent 
assaig alguna anomalia no imputable al material (co m defecte en la mecanització de la 
proveta, irregular funcionament de la maquinaria d' assaig...) l'assaig es considerarà 
nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova p roveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-s e realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UN E-EN 10025-2, sobre provetes 
preses de dues peces diferents del lot que s'està a ssajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'i nspecció serà acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especi ficades en algun control 
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta i s'augm entarà el control fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es f aran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100% de les u nitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
 
 
 

B0AC - CABLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AC112D. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pr etesats, postesats, telefèrics o 
funiculars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer ga lvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de  ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima  o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclos os els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el des cablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessàri a a l'obra, greixats i etiquetats 
amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admiss ible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fuste s, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generale s 
 
 
 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó : 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exig eix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell d e qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Eur opea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/199 2/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials 
ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-
EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àr ea nominal de la secció 
transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
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- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.1 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les 
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE- EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
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          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'e specificat la taula 32.2.d de la 
EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l 'especificat la taula 32.2.e de la 
EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie seg üent (mm):  6  8  10  12  14  16  
20  25  32 i 40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d'armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades  o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació d'elements de connexió en armad ures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'h an d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
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          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrug ades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal i gual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació  industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades  o filferros corrugats, però no la 
barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simpl es o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.2 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o de un dels elements aparellats, en malles  dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 
l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transve rsals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra 
i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la su perfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 
1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una 
altra que identifica la classe tècnica (segons l'es pecificat en l'apartat 10 de la 
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repeti r a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 
EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
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- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig d e la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nus os 
- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procé s de soldadura 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabr icant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació d e les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacion s contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers  corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, haura n de ser conformes a la EHE-08 i a 
la UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformit at es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat ofic ialment reconegut, conforme a 
l'annex 19 de la EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació dura nt la recepció. Es farà en funció 
de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 
mateix subministrador, fabricant, designació i sèri e, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una  proveta de cada diàmetre, el 
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit  elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrr ega màxima. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

21 

  

          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprov ació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podr à optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona físi ca, on es declarin els fabricants 
i les colades de cada subministrament. A més, facil itarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s 'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim  5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar l es variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser accept ada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,0 3  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la  colada, es farà la divisió en 
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'as sajaran 2 provetes sobre les que 
es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, e l comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d' assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i  realitzat en un laboratori 
acreditat 
     - En el cas d'estructures situades en zona sís mica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un info rme d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º,  i realitzat en un laboratori 
acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o 
la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborad es comprendrà la comprovació de 
les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experime ntals. 
  Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la ma teixa instal·lació de ferralla 
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     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin prod uït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realit zaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de sold adura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra correspo nent a un diàmetre de cada sèrie. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de q ualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única prov eta. En el cas que no s'hagin 
utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la  realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldad ura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigu és en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitz ar els assaigs sobre una única 
proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un  dels diàmetres que formin part 
del lot d'acer redreçat, i es determinaran les cara cterístiques geomètriques. En el 
cas que l'acer disposi  d'un certificat de les cara cterístiques d'adherència segons 
l'annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determin ar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una  inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i e l tipus d'acer entre el indicat en 
el projecte i la fulla de subministrament. A més es  revisarà que l'alineació dels 
seus elements rectes, les seves dimensions, i els d iàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams  rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomètriques respecte a le s formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establer tes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'ela boració de l'armat a fàbrica, la 
DF haurà de demanar les evidències documentals de q ue el procés està en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. S i l'elaboració de l'armat es fa a 
obra, la DF permetrà la realització de la soldadura  resistent només en el cas que es 
faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'u na sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en func ió del tipus de soldadura, d'acord 
amb 7.2 de la UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es r ealitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de materia l sense marca de qualitat, o abans 
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de la posta en servei en el cas de que disposi de l 'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats confor mes als marges definits a la EHE-
08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acc eptarà el lot quan els assaigs de 
tracció i doblat compleixin amb les especificacions  establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incomplim ent d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen l es especificacions definides a 
l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es torna rà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es con siderarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es d etermini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits esta blerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es pr ocedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòrie s, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contra ri, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó : 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exig eix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell d e qualitat equivalent, segons les 
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normes aplicables als estats membres de la Unió Eur opea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/199 2/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials 
ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-
EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àr ea nominal de la secció 
transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
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¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades  o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació d'elements de connexió en armad ures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'h an d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrug ades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal i gual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació  industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades  o filferros corrugats, però no la 
barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simpl es o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.2 de la UNE-EN 
10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
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- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o de un dels elements aparellats, en malles  dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 
l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transve rsals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-
1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra 
i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la su perfície per tal de comprovar que 
no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 
1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una 
altra que identifica la classe tècnica (segons l'es pecificat en l'apartat 10 de la 
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repeti r a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 
EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig d e la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nus os 
- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procé s de soldadura 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabr icant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació d e les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacion s contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers  corrugats destinats a 
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, haura n de ser conformes a la EHE-08 i a 
la UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformit at es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat ofic ialment reconegut, conforme a 
l'annex 19 de la EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació dura nt la recepció. Es farà en funció 
de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 
mateix subministrador, fabricant, designació i sèri e, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una  proveta de cada diàmetre, el 
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit  elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrr ega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprov ació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podr à optar per facilitar un 
certificat de traçabilitat, signat per persona físi ca, on es declarin els fabricants 
i les colades de cada subministrament. A més, facil itarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s 'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim  5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar l es variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser accept ada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,0 3  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
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            Un cop comprovada la traçabilitat de la  colada, es farà la divisió en 
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'as sajaran 2 provetes sobre les que 
es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, e l comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d' assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i  realitzat en un laboratori 
acreditat 
     - En el cas d'estructures situades en zona sís mica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un info rme d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º,  i realitzat en un laboratori 
acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o 
la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborad es comprendrà la comprovació de 
les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experime ntals. 
  Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la ma teixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin prod uït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realit zaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de sold adura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra correspo nent a un diàmetre de cada sèrie. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de q ualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única prov eta. En el cas que no s'hagin 
utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la  realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldad ura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigu és en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitz ar els assaigs sobre una única 
proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
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  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un  dels diàmetres que formin part 
del lot d'acer redreçat, i es determinaran les cara cterístiques geomètriques. En el 
cas que l'acer disposi  d'un certificat de les cara cterístiques d'adherència segons 
l'annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determin ar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una  inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i e l tipus d'acer entre el indicat en 
el projecte i la fulla de subministrament. A més es  revisarà que l'alineació dels 
seus elements rectes, les seves dimensions, i els d iàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams  rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomètriques respecte a le s formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establer tes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'ela boració de l'armat a fàbrica, la 
DF haurà de demanar les evidències documentals de q ue el procés està en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. S i l'elaboració de l'armat es fa a 
obra, la DF permetrà la realització de la soldadura  resistent només en el cas que es 
faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'u na sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en func ió del tipus de soldadura, d'acord 
amb 7.2 de la UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es r ealitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de materia l sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l 'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats confor mes als marges definits a la EHE-
08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acc eptarà el lot quan els assaigs de 
tracció i doblat compleixin amb les especificacions  establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incomplim ent d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen l es especificacions definides a 
l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es torna rà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
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La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es con siderarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es d etermini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits esta blerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es pr ocedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòrie s, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contra ri, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
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- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D4 - POSTS 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt mé s llarga que ampla i més ampla que 
gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una pol çada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
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¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofra ts. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
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- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les  seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sens e assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sob re aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pr essions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a  que serà sotmès durant el 
desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès pe r una entitat de control, conforme 
els panells han rebut tractament superficial que ev iti la reacció amb els àlcalis del 
ciment  
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització 
correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o 
greix diluït. 
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No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de rev estiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de fo rma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es refle cteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el form igó, abans de la seva aplicació 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts  als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèr dua apreciable de pasta pels 
junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer  buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i 
la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar  protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respe cte dels diferents plans de 
càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves cond icions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·L ECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1411111,B141300F,B1421110,B1424340,B142AC60,B14311 01,B1432012,B1445003,B1447005,B1455710,B145
9630,B145B002,B145C002,B145E003,B145K153,B145K397,B 1463253,B1465275,B146J364,B1474600,B147D405
,B147K602,B147L005,B147N000,B1481242,B1481343,B1481 442,B1481542,B1481654,B1482222,B1482320,B14
82422,B1483344,B1483443,B1484110,B1485140,B1485800, B1486241,B1487350,B1487460,B1488580,B148989
0,B148D900. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguret at o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
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- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treb allador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment 
de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors 
de molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta  o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a red uir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d'intensitat inferior a la previsible resistència f ísica de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat  de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida  per l'usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i  voluntat del beneficiari per al 
seu emprament en les condicions previstes pel fabri cant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l'absència de garanties preven tives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equival ent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar r iscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa  al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el fr ont únicament, i en els dos casos 
hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completa rà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc  pròpiament dit, i d'arnès o 
atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix l a seva part en contacte i va 
proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aque st atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà  de ser sòlida, deixant una llum 
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret inte rior del casc, a fi d'amortir els 
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impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador 
de "cuirson" o material astringent similar. Les par ts en contacte amb el cap hauran 
de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'i mpacte mecànic, sense perjudici de 
la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450  kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregu es elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de co mbustió lenta; s'hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrreg ues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin p atit impactes violents, encara que 
no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament.  Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d'uns quatre anys, transcorr eguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hau ran de donar de baixa, encara que 
no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en c onstrucció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substituci ó íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitja nçant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiqu es mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny an atòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tract ament antientelat; en els casos 
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, sera n com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos 
seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armad ura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim  el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l 'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de d iversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció  
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles  
- Pantalles sostingudes amb la mà 
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Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformaci ons. Podran ser de xarxa 
metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre i nestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d'estar construït amb material absol utament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstic s estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb  fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contacte s accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de v idre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neut res, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores haur an de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i ef icaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori comp liran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'u suari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors p anoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es  disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pe l fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics pe r l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos ex istents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pe ll flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons l es característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma in deleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que  estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà,  cuir especialment  tractat i 
s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització  a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'est ructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n r àpid per tal d'obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incande scents.  
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat , cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de pla ntilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característique s: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qu alitat o fibra sintètica d'alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures c osides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espesso r no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, ca lculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fa bricació sigui superior als 4 
anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta t enacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliami da, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i re gistres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixeme nt de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tas ques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimen sions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran 
d'afectar adversament al beneficiari de la seva uti lització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comodi tat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'u suari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin pro duir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correct a col·locació sobre l'usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant  el temps d'emprament previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb e ls moviments i postures que 
l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'us uari. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

43 

  

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possibl e, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resis tència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball  comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el conto rn de pit o bust, ó 2) L'altura i 
la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a  terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no p uguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari  dels riscos se seguirà l'esquema 
de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir  els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud d els riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI a tenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició  de característiques requerides i 
les existents en el mercat, l'emprador haurà de com provar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD  773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'ev olució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzativ es, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d' encofr at i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de cald ereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal·lacions industrials . 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
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Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionat s en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionat s en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire co mprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

45 

  

Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les  següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i constr ucció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements pref abricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emma gatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'al çada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
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Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d'orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activi tats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificaci ó del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o  codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o nete ja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l' emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pe l termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricac ió (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utili tzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi ciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajador es de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intrac omunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula  las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolució n de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industr ial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolució n de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1526EK6,B1534001. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l'apan tallament i interposició física, 
que s'oposa a una energia natural que es troba fora  de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduir les conseqüències del contacte a mb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra c aigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigud es de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigu des de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctri ca 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detec ció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lective s 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus co mponents aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabr icant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal ·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposi n d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com 
a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament  
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de segu retat d'ús d'entitat acreditada, 
si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabri cant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligato ri 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:   Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
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Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesana l, el projectista i calculista del 
SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlc ul, plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i controls de verificació tècnic a i límits d'utilització. Per la 
seva part el contractista resta obligat a la seva c ompleta i correcta instal·lació, 
ús i manteniment conforme a les directrius establer tes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat qu e s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els  Equips de Treball, les Màquines i 
els seus elements, tindran amb caràcter general les  següents característiques de 
Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius de ls SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma qu e les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, ut ilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista  o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents p arts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al l larg del temps els esforços a què 
hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra in fluència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d'util ització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SP C, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de comp lements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les p ersones i/o les coses susceptibles 
de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Le s trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus element s, dels quals puguin originar 
danys, disposaran d'un sistema de resguard o protec ció complementària que retingui 
els possibles fragments, impedint la seva incidènci aa sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'em presa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o es tabilitzadors que evitin la pèrdua 
d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utili tzació previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts  accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin prod uir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que pre vinguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficien tment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presència de  forma que no impliquin perill per 
a les persones i/o les coses amb conseqüència de pè rdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que  treballen amb independència: Quan 
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt e starà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
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- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció el èctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards,  enclavament i senyalització, que 
previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctr ic per presència de tensió en 
zones accessibles a persones o materials conductors  i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (can onada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estara n dissenyats, construïts i, en el 
seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos 
o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa , per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions  de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persone s o patrimoni de l'empresa, hauran 
d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels es mentats contaminants acoblats als 
seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaç os d'emetre radiacions ionitzants 
o altres que puguin afectar la salut de les persone s o contaminar materials i 
productes circumdants, aniran proveïts d'apantallam ent de protecció radiològica 
eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecci ó i manteniment, assegura 
l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a  criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu  muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu mun tatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge , càrrega física, temps...). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses fo rmes, han de poder ser bloquejats 
amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posic ió elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola for ma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les ope racions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel p ersonal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivel ls de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment an ul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als ev entuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de disp ositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaç ament dels SPC i molt especialment 
els resguards a les màquines, es tindrà en compte q ue la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui 
d'acord amb la duresa del tracte previst, les obert ures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mò bils i que permetin dintre del 
possible l'execució d'operacions de manteniment sen se exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà l es dimensions ergonòmiques de tots 
el components del SPC, donarà les instruccions i es  dotarà dels mitjans adequats, 
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perquè el transport i la manutenció es pugui efectu ar amb el menor perill possible. A 
aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi  l'estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amar rament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els cas os s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'am arrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà l a documentació necessària perquè 
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàri es per a la correcta operativitat 
i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difí cils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on p uguin muntar-se elements auxiliars 
per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador h aurà d'indicar els espais mínims 
que s'hauran de respectar en relació a les parets i  sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns crit eris de garanties de Seguretat per 
als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atene nt a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'u na meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han es tat concebuts, per la qual cosa el 
SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadasc un dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'a creditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels per ills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin res ultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses  i successos perillosos associats 
a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessa ri reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aport ar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equ ip, que el qualifiquin com a 
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component de seguretat incorporat, adquirint la con sideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes u tilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills qu e presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment de ls SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprov ar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyat s amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixa des pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreix aran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instru ccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments ampl is i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i l es entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de rece pció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emp rador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada  pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat d e la tècnica, amb independència de 
la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquina s. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se  modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las dispo siciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización po r los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trab ajo. 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de con strucción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Req uisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcc ión. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL·LICS 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64M2201. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de  gruix amb nervadures, per a tanca 
metàl·lica. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la seva superfície i no 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniment s. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
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Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el te rra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL·L ICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64Z2A00. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d' immersió contínua, que forma el 
pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lic a. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

55 

  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la seva superfície i no 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniment s. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintu ra de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanc a amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la 
tanca. 
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu f uncionament. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a  la seva fixació als elements de 
suport i els mecanismes d'apertura. 
 
ELEMENTS DE TUB: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Diàmetre:  ± 1,2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el te rra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBAA005,BBBAD015,BBBAD017,BBBAA007,BBBAB115,BBBAD025,BBBAC005,BBBAC013,BBBAE001,BBBAD004,BBBA
F004,BBBJ0030. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticu lar, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per c ridar ràpidament l'atenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva im mediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el 
medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característ iques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'u n risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un com portament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que pr oporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als d ispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altr es informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la c ombinació d'una forma geomètrica, 
de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona u na determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·l uminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un  altre senyal en forma de plafó i 
que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una s ituació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 
lluminosa. 
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- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes  obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars,  cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints d'equips mòbils. 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del  tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antela ció. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en  cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pr àctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior 
al necessari perquè el destinatari entri en contact e amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses  senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzemat ge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del f abricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l' empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o  atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que s e aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, b alizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señali zación. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales . Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en lo s dibujos e instalaciones 
industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codif icación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 

BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBC12102,BBC1E000,BBC1JF00,BBC1KJ04,BBC1D000. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials per a reforç visual de la senyalització p rovisional d'obres en carreteres, 
amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de 
les obres i els canvis de circulació que aquestes p uguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de l last 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les co ndicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques co lorimètriques i fotomètriques han 
de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta i ntensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l'estabilitat del con i la 
seva col·locació en posició vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desac tivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departame nt estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d'us prev istes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions cli màtiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al p al de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha  de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
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La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense def ectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport a l que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes r eflectores, unides entre elles per 
una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i unif orme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudi car la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l'estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col·locació en posi ció vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves 
característiques. 
 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nom bre d'unitats que conté. 
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Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilitz ació i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves 
característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el te rra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización,  balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accio nament manual i sistema de 
bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de b loqueig, han de ser les 
especificades en el projecte. 
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La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la s eva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una  capa de pintura antiòxid. Aquesta 
capa ha de complir les especificacions fixades a la  seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  S275JR 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació 
complerta de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats, 
acompanyada amb els documents acreditatius de la ma rca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d'estar marcats amb la identificació del fabricant. 
Aquest haurà d'acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent 
certificat de qualitat on es garanteixi el complime nt de les condicions especificades 
en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat 
en calent per un procés d'immersió contínua, confor me a les normes UNE 37501 i UNE 
37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet pe r mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al t aller amb trepant i el diàmetre ha 
de ser el que s'especifica al projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les d e la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 5 05 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres  
Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P< =0,09% 
Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una 
càrrega situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de su perfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
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Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elemen ts finals de la barrera ha de ser 
de les mateixes característiques que l'utilitzat en  la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport  i altres accessoris conformats en 
fred han de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabrica ts o elaborats a l'obra, obtinguts 
per un procés d'emmotllament de perfil simètric per  a barreres rígides i asimètric 
per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les 
condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13 369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especifi cades en el projecte, d'acord amb 
la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense f issures ni deformacions o d'altres 
defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà d e perns metàl·lics cargolats. No 
s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicio ns establertes en el Plec RC-08. 
Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una cla sse no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de c iment de procedència diferent. 
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justifi cació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cur a del formigó, aigües que 
produeixin eflorescències o que originin pertorbaci ons en el procés d'adormiment i 
d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir d'adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial  amb els àlcalis del ciment, ni 
s'han de descompondre a causa dels agents exteriors  a que estan sotmesos a l'obra. 
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No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni 
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de  pirita o de qualsevol altre tipus 
de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% R n 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les 
sigles del fabricant i el símbol de designació de l 'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alter in les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puent es (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de car reteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención  de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puent es (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de car reteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención  de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perf il de doble onda. Materiales, 
dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Recepció i aprovació de la documentació que justi fica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del pro ducte, autorització d'ús, 
aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana 
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricac ió, per tal d'enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L'inspector enviat ha de tenir accés als reg istres de control de qualitat on 
figuren les mesures de paràmetres dimensionals o me cànics de l'element corresponent. 
En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al comença ment de la producció, s'han de 
realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l'homologació del produc te, de la fàbrica i dels 
procediments de fabricació i d'autocontrol de quali tat segons ISO-9002, i de la seva 
vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments d el control de qualitat, amb 
especial èmfasi respecte als documents que identifi quen els controls realitzats sobre 
els elements acabats que es destinen a cada obra, i  sobre la partida a què pertanyen. 
Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les  disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya  el lliurament de cada lot. 
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defe cte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador de ls elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identifica ció de les proves a què han estat 
sotmesos els materials corresponents i les peces de l lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i ob servació de l'aplicació efectiva 
dels controls. 
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          - Examen del parc d'aplegament i de la fo rma de manipulació, condicionament 
i càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, s i s'escau, per a fer un nou 
seguiment i comprovació de la fabricació correspone nt a l'obra i dels controls 
efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realit zaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la const rucció com a conseqüència de 
l'aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-0 8 
          - Examen, comprovació i contrast (si s'es cau) de la documentació que empara 
l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a 
característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del 
producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinan t el seu aspecte, l'absència de 
danys o imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les  peces rebudes. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual del material subministrat amb ob servació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del correspon ent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenc ió especial a l'aspecte 
superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents 
controls sobre peces escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l'espessor de la barrer a mitjançant el pes dels perfils 
(pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 4 73 mm de desenvolupament, 
descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de  48,1 kg). Es pesaran 
individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència  i massa del recobriment (mètodes 
no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'a dherència conforme UNE 37501 i de 
recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot 
(5 mesures en cada peça) 
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control),  es realitzaran els següents 
controls sobre peces escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d'acer de la barrera  (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 
determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda 
a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels a ssaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
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subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARR ERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINA LS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
Les comprovacions geomètriques dels perfils es real itzaran sobre la barrera abans de 
galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la  longitud total de la barrera, es 
podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada . 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
No s'acceptaran els elements que incompleixin algun a de les condicions indicades en 
el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que  arribin a l'obra sense el 
certificat de garantia i identificacions correspone nts. 
Els criteris d'acceptació, d'acceptació després de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva 
addenda i el Contracte que regula l'execució de les  obres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'I NCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin aco mpanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà sa tisfactori si el pes mig dels 
perfils resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - 
P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/( n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el n ombre de perfils de la mostra. 
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF,  ampliar la mostra d'assaig 
(analitzar més peces), acceptant-se el lot si es ve rifica la condició anterior. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels  assaigs d'adherència han de ser 
conformes a les especificacions del plec. La mitjan a de les 10 determinacions de la 
massa del galvanitzat ha de ser superior al valor e specificat, i tots els valors 
individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita e specificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de caracter ístiques geomètriques 
corresponents a una peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà 
dita peça i s'ampliarà el control fins a un total d e 25 peces per lot. En cas 
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d'observar noves deficiències, es passarà a control ar aquest aspecte sobre la 
totalitat de peces del lot. 
 
 
 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM311611. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot  esser projectat i dirigit sobre 
un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extin tors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i  que en condicions de funcionament 
te una massa menor o igual a 20 kg. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon 
a un tipus registrat davant l'Administració i que d isposa d'un certificat estes per 
un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a 
Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plen ament al del projecte presentat 
per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma per manent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y  del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión y se modifica el Real Decret o 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que h a registrat el tipus al que 
correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la  norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'e xtintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de t ipus 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compli ment de les exigències establertes 
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra i ncendis dels equips i materials 
emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora , certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'apli cació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra f ins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requis its especificats en projecte, s'ha 
de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d 'Indústries siderometal·lúrgiques 
i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
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          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d'equi ps 
          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110 ) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utili tzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del contr ol efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes l es anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variaci ons del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, qu e haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 
 
 
 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZ EMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU15214,BQU1521A,BQU15Q0A,BQU1A504,BQU1A50A,BQU1H234,BQU1H23A. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la real ització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i d e lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de  lampisteria 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra  s'adaptaran a les 
característiques especificades als articles 15 i ss  del RD 1627/97, de 24 d'octubre, 
relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i S alut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i so stre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'estable rt en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a perme tre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, pel número d'usua ris previst i situar el mobiliari 
necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu  amb tres aixetes, plaques 
turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a  allotjar les dutxes i plaques 
turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues p iques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
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La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contact e directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de con strucción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización po r los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trab ajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta e n función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcc ión. 
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU25500,BQU25700,BQU27500,BQU27900,BQU2AF 02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'ob ra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartimen t interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacit at per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge  i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i  amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintur a sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
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PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordena nça General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a  salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI  DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança Ge neral de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQZ1P000. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandària, tipus i forma del penjador han de com plir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al e xtrem un element amb volum 
suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el te rra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

77 

  

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i co nformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d'oxidació que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. La sec ció afectada ha de ser <= 1% de la 
secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l' especificat en la DT del projecte. 
El procés de tall no ha d'alterar les característiq ues geomètriques o mecàniques dels 
productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de  curvatura ni trencaments en la 
barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres 
corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de do blegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació signifi cativa en les seves propietats, 
s'admeten variacions dins dels límits següents: 
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- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els 
elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circu mscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l' armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb  l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zon a. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de reali tzar de manera que no es produeixi 
fissures o trencaments en les barres. En cas de des doblegament d'armadures en calent, 
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a n o malmetre el formigó amb les 
altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envolt ades de cèrcols o estreps en la 
zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica 
que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar p er mitjans manuals (cisalla, etc.) 
o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense 
danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411111,H141300F,H1421110,H1424340,H142AC60,H14311 01,H1432012,H1445003,H1447005,H1455710,H145
9630,H145B002,H145C002,H145E003,H145K153,H145K397,H 1463253,H1465275,H146J364,H1474600,H147D405
,H147K602,H147L015,H147N000,H1481242,H1481343,H1481 442,H1481542,H1481654,H1482222,H1482320,H14
82422,H1483344,H1483443,H1484110,H1485140,H1485800, H1486241,H1487350,H1487460,H1488580,H148989

0,H148D900. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguret at o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat física del treb allador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment 
de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
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- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors 
de molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar r iscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisi ològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilitz ació simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i manten ir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors res ta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, s i és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la u tilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteni ment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin  substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestac ions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia util ització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subse güents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contac te amb el cos de l'usuari i fer un 
tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seg uint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que a l respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI ha urà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacion s previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que reduei xin les característiques físiques 
de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
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L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel benef iciari mentre subsisteixi el risc. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció viole nta d'objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protect or. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i compl etarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofra t i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de cald ereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat 
a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es  produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els  llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntany es, tipus mànega elàstica de punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjan çant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tract ament anti-entelat 
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- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de vent ilació indirecta o tamís 
antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus norm al i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadu ra de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir e ntelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular e s conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d'estar construït amb material absol utament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstic s estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilita r la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la  fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i  als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de t ipus regulables. 
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Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enll uernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absor ció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivale nt i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional  de les ulleres de picapedrer 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire co mprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de trebal l sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db -A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció audi tiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui ad optar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de  coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat n ormal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar -se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents element s. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori e s seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns in dustrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d'intoxicació per gas o de in suficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o cull eres i calderes, quan pugui 
desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterràn ies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb co ndicionadors, en les que existeixi 
un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en  aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració d e tòxics en suspensió. 
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Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la fre qüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificult i notablement la respiració. Els 
filtres químics seran reemplaçats després de cada ú s, i si no s'arriben a fer-se 
servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecc ió respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsev ol altra solució "tradicional". 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, es seleccionaran en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, supe rfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos ex istents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pe ll flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons l es característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma in deleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de 
l'activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i co nstrucció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d'obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d' emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d'estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·l ics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel ober t i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics  
    - Manipulació i tractament de vidre 
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    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sol a termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o frede s 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que  estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà,  cuir especialment  tractat i 
s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització  a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'est ructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, la tanca permetrà 
desfer-se'n ràpidament  del calçat, davant l'eventu al introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin , les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat  de perforacions de les soles per 
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ú s de plantilles d'acer flexible 
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·lo cades a l'interior o incorporades 
en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de se guretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d'aquestes. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventu al (superior a 2 m), serà 
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes  (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'al çada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions : 
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- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, ca lculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de f abricació sigui superior als 4 
anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta t enacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat pe r la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, per ò de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'a ncoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir  distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents u suaris durant la seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part de l receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids  i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals,  quan la fulla hagi d'orientar-se 
cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
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- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric ento rpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable la utilització de pantalons amb pitr era i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activi tats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o e quips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·l ics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, uller es fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequa ts, sabates de seguretat aïllant, 
eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l' emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pe l termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricac ió (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utili tzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d'obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'o bra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reut ilitzables, o fins a l'abocador si 
no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi ciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajador es de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intrac omunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula  las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolució n de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industr ial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolució n de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1521431,H152J105,H1534001. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l'apan tallament i interposició física, 
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que s'oposa a una energia natural que es troba fora  de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduir les conseqüències del contacte a mb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lo na 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i  pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa e ntre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals  amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb m alla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d 'objectes amb suports amb mènsula 
i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d 'objectes amb estructura i sostre 
de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules in candescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i là mina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb m atalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostr e, escales o buits a l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una exc avació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1  m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de segure tat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'obj ectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d' objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny,  a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terr es deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de mate rials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega  de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d 'excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevado rs 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treba ll en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agent s atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
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- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió el èctrica 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fo ra de control protegides pel SPC, 
i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i /o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-
se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del s eu entorn. Els treballadors hauran 
de poder accedir i romandre en condicions de segure tat en tots els llocs necessaris 
per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instr uccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilit zar algun EPI per a la realització 
d'alguna operació relacionada amb aquest, es obliga tori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits 
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i uti litzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possi bles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la sev a funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers 
a un element perillós, l'operació haurà de realitza r-se amb els mitjans auxiliars 
adequats i que garanteixin una distància de seguret at suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i períme tre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o o bjectes des d'una alçada superior 
a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany d e gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, a mb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidam ent ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural establ e, i serà capaç de resistir en el 
seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
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El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiormen t al sostre de la planta per sota 
de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona 
u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estr uctura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, 
de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d'estar fixades vertical ment a dues plantes inferiors, i a 
la planta que protegeix, amb peces d'acer encastade s als sostres. 
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i  les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de  les plantes superiors o la 
coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests obje ctes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pu gui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i qu e la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar . La seva utilització i transport 
no implicarà riscos per a la seguretat dels treball adors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat del s treballadors es realitzaran 
després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les m esures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de l es zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC 
i dels seus components, per tal de no sobrepassar l a seva vida útil, d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mes ures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
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BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individual s, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal  que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut  toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre de l terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'o bra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reut ilitzables, o fins a l'abocador si 
no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización po r los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquina s. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de con strucción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se  modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las dispo siciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trab ajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcc ión. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Req uisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
 

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H6452131. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a 
peus d'acer conformat amb desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'es tar aplomada i amb els angles i 
els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentme nt del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i 
els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'aju da d'elements auxiliars. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGU RETAT FLEXIBLES 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de 
característiques AASHO per a barreres de seguretat,  col·locats sobre suports en la 
seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col·locació i fixació dels trams 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels co stats per mitjà de cargols i 
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especi ficacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïta ts que les indicades expressament 
a la DT, o les aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport . 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sen tit contrari al de la circulació 
del carril al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D T. 
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm: 
- Barrera simple:  55 cm 
- Barrera doble (banda inferior):  45 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el  replanteig. 
No s'instal·laran elements constituents de barreres  de seguretat en els que el temps 
compres entre la fabricació i instal·lació superi e ls 6 mesos, o encara que no 
superin aquest termini, quan les condicions d'emmag atzematge no siguin adients. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiaceti lènic a taller. El tall s'ha de 
polir amb pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisa lla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets  a taller abans del procés de 
galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a  taller. 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un in forme d'execució i d'obra, en el 
que, al menys, figuraran els següents conceptes: 
- Data d'instal·lació. 
- Localització de l'obra. 
- Clau de l'obra 
- Nombre d'elements instal·lats, per tipus. 
- Ubicació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que, a judici de la DF , puguin influir en les 
característiques i/o durabilitat de les barreres de  seguretat instal·lades. 
La garantia mínima dels elements constituents de le s barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o defor mació per l'acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i co nservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 
2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació del replanteig de la barrera sobre un  10 % dels suports (veure plec 
corresponent). 
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es co mprovarà l'alçada del perfil 
respecte al terreny. 
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- Revisió de l'informe d'execució presentat pel con tractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista. 
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de 
les zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempr e que aquestes zones considerades 
individualment no superin els 10cm2 ni afectin en c onjunt a més del 0,5 per 100 de la 
superfície de recobriment. 
 
 
 

HB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLE S 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 
- Amb amortidors 
- Sense amortidors 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Clavat 
- Formigonat 
- Soldat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del perfil 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la DT,  amb les modificacions aprovades 
al replanteig per la DF. 
Els suports han d'estar situats cada 4 m, excepte s i són soldats o col·locats sobre 
obra de fàbrica, on es separaran entre sí 2 m.  
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de per metre la col·locació de la banda o 
bandes a l'alçada sobre el ferm que indica la DT. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes pre vistes a la DT sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  ± 2 cm 
- Aplomat:  ± 1 cm/m 
 
AMB AMORTIDORS: 
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions 
de la DT Les fixacions s'han de fer amb cargols d'a cer galvanitzat. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys natural s, amb les característiques 
previstes a la DT. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la 
seva secció. 
Grandària mínima del dau de formigó:  30 x 30 x 30 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó al s 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 
N/mm2 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base d el perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constit ueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'e star pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de le s barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o defor mació per l'acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i co nservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 
2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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No s'instal·laran elements constituents de barreres  de seguretat en els que el temps 
compres entre la fabricació i instal·lació superi e ls 6 mesos, o encara que no 
superin aquest termini, quan les condicions d'emmag atzematge no siguin adients. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt que ha d'aprovar 
la DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu 
recobriment. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els fo rats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40° C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el se u adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als su ports fins que el formigó 
assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passade s 48 h de l'abocat del formigó. 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar a ncorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc de scobert, amb elèctrodes fusibles 
de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i  ha de ser un cordó continu de 4 
mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, 
i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de  començar el següent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obr es d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d' acord amb les especificacions de 
la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació de la resistència del terreny natural  amb un assaig d'aplicació de 
força al suport clavat (veure especificacions). Es realitzarà, com a mínim, 1 
determinació cada 400 m de barrera de seguretat (O. C. 28/2009). 
- Inspecció de les característiques dels fonaments singulars dels suports (sobre 
terrenys poc resistents o massa durs i estructures) . 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat  en un 10% dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 
 

HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A B ARRERES DE SEGURETAT 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipu s New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previs tos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de pres entar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a l a DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 
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La base de recolzament ha de ser estable i resisten t. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineac ió. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dis positius subministrats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base , complint les especificacions de 
la DT. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de mane ra que no rebi cops que la puguin 
afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o veh icles, el contractista ha de 
presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovaci ó de la DF, el programa de tall, 
restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no  hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
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- Preparació de les superfícies o punts de recolzam ent, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui n ecessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons  les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contr ol de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïde s d'acord a la EHE-08, en les que 
els materials i l'execució hagin assolit la qualita t prevista, comprovada mitjançant 
els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's  a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els  següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques p articulars.  
          - Quan degut a caràcter particular de l'e structura convingui comprovar que 
la mateixa reuneix  certes condicions específiques.  En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els a ssaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de r ealitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  
          - Quan a judici de la DF existeixin dubte s raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del 
capítol 17 de la norma EHE-08. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ul trasons, escleròmetre) per tal de 
tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element. 
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HB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURET AT 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres d e seguretat flexibles 
- Peça reflectora a dues cares per a barreres de se guretat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels co stats per mitjà de cargols i 
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especi ficacions de la DT. 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació 
del carril al que protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un supor t. 
 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva 
dreta i la blanca a la seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el  replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets  a taller abans del procés de 
galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d' acord amb les especificacions de 
la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel con tractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista. 
 
 
 

HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimension s i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i dura dera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referè ncia B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UN E_EN 1436. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CAN ALS I PORTS - UPC BARCELONATECH 

 

106 

  

Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12 % 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):   1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de  peces pintades sobre el paviment, 
totes de la mateixa mida, amb la separació suficien t per tal que facin soroll en ser 
trepitjades per les rodes del vehicle. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circul ació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el se u cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es corresp ondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Seny alització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima alt ura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quan t sigui possible. 
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Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents  elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d'estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de l a velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin  col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absol utament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció tota l si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se p rèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP  25, TR  400, TR  5, TR  
6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenac ió en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa v ermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitj ançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'es tableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminis cent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà 
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals  TR  401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
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Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l' equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'est ar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, n o pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és ll isa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li e l grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de qued ar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que e l paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replantei g topogràfic, que serà aprovat.per 
la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el  procés inicial d'assecat. 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar 
amb la maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificac ions de la DT i mesurat per l'eix 
de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especific acions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pint ada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puent es (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de car reteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención  de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de 
la Instrucción de carreteras. 
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* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización hor izontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, b alizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s' ha d'aplicar la pintura, 
condicions de neteja, compatibilitat de pintures en  cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumi da i superfície pintada. 
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqü ència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274),  sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda direct ament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s' hauran de disposar transversalment 
a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqü ència diària, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xap es (UNE 135274) 
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s indicats a la UNE-EN 1436 i en 
les respectives normes de procediment de cada assai g. 
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostre s per a fer assaigs, davant de la 
DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pis tola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aq uestes xapes de 30x15x0,2 cm 
s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. aba ns de recollir-les. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les cond icions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observa ts. 
Els assaigs d'identificació dels materials han de c omplir les indicacions del plec, 
amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200 -2. 
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de  projecte i/o del plec de 
condicions tècniques particulars. La dispersió dels  valors obtinguts, expressada en 
funció del coeficient de variació, ha de ser inferi or al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades 
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 18 0 i 730 dies exigits com a 
garantia, valors inferiors als especificats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzara n les següents determinacions 
mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic “in situ” : 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de  la marca vial (UNE-EN 1436), als 
30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
     - Grau deteriorament  
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els 
errors d'execució. 
 
 
 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,HBBAE001,HBBAF004,HBBJ0002. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un  color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopc ió de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables  de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar conf usió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimens ions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i esta ran advertint, prohibint, obligant 
o informant en els llocs en què realment es necessi ti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de perso nes alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de  seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respe ctius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició  adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obsta cles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti  d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà b en il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Not a: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que a costuma a situar-se a l'entrada de 
l'obra, té únicament la consideració de plafó indic atiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'exist ir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circul ació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el se u cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es corresp ondran amb l'establert en la Norma 
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de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Seny alització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima alt ura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  diferents dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quan t sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents  elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d'estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de l a velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin  col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se total ment, si no queda cap obstacle en 
la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció tota l si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se p rèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP  25, TR  400, TR  5, TR  
6, TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenac ió en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa v ermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitj ançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'es tableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminis cent. 
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà 
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals  TR  401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del f abricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l' empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o  atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord am b la DT. 
 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que s e aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, b alizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señali zación. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
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UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normali zados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codif icación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 

HBC - ABALISAMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBC12100,HBC1E001,HBC1JF01,HBC1KJ00,HBC1D081. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zo na a fi d'acotar uns límits que no 
es desitja que siguin ultrapassats. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la segureta t 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusi ó o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, e starà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d' existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
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CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES : 
- No s' iniciaran obres que afectin a la lliure cir culació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el se u cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es corresp ondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Seny alització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden u tilitzar-se com element de defensa 
o abalisament, si disposen en el costat de circulac ió, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del ti pus TD (barrera “Jersei“ o barana 
metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupaci ó de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents  elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d'estar, com  a  mínim, a  150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, d e la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin  col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absol utament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'ado ptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i d oble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta . 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i  per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus e xtrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o ce ntellejants en el contrari). També 
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin  en el centre de la calçada, amb 
circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d' intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors  a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafa rs o bandes reflectores verticals 
de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de l es bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del f abricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l' empresa. 
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La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o  atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, b alizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HM31161J. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbòn ic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
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- Col·locació de l'extintor al suport. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegi da i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l' extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplo mat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglam ent CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecci ó contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la inst al·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors se gons especificacions del projecte, 
verificar: 
     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1 ,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sort ida 
     - Situació a les zones amb més risc d'incendis  
     - Distància a recórrer fins a arribar a un ext intor <= 15 m. 
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     - Senyalització dels extintors 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors,  fixat en cada cas per la DF. S'ha 
de procurar mostrejar les diferents zones, especial ment aquelles amb un risc més 
elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes,  quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
 
 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU15214,HQU1521A,HQU15Q0A,HQU1A502,HQU1A50A,HQU1H234,HQU1H23A. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les in stal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de l a seva execució, en condicions de 
salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut  es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utili tzació majoritàriament assumida en 
el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què  es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autòno ms) per un temps igual o superior 
a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lac ions del personal, s'ha d'estudiar 
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la possibilitat de poder incloure-hi al personal de  subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el person al que hi participi pugui gaudir 
d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació de l pressupost de Seguretat assignat 
al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fór mula econòmica de tal manera que 
no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció “in 
situ” d'aquest tipus d'implantació per al personal,  les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les h abituals i comunes a les restants 
partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de  qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-s e de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l' Estudi de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició d el personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort , en les condicions d'utilització, 
manteniment i amb l'equipament suficient, digne i a dequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a to t centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions prov isionals de salubritat i confort, 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, s ense menyspreu de la seva 
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbi t personal d'utilització, les 
condicions d'ordre i neteja habituals del seu entor n quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fe r-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja 
i equipament de les casetes provisionals del person al d'obra i el seu entorn 
d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produ ïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de ma nteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es neteja ran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seg uint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu " (o reparació d'avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
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Les casetes provisionals per a la salubritat i conf ort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en form a de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contract ista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execu ció de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, ser à ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cad a fase d'obra. 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trab ajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de con strucción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización po r los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta e n función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agente s biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcc ión. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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HQU22301,HQU25201,HQU25701,HQU27502,HQU27902,HQU2AF 02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'ob ra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de ma terials 
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o ta ula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de ma terials 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
ARMARI: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d'obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element 
simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació del fabricant. 
 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport . 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat . 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la 
pintura de protecció del mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escant onaments o d'altres defectes 
superficials a la cara vista ni a la posterior. 
 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes con dicions exigides al element 
simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a  la posició prevista en el 
projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivel l frontal superior de l'aigüera ha 
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu de fecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els sup orts murals, o bé recolzat sobre 
el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de q uedar rejuntat amb silicona 
neutra. 
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retir ada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccion s facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponi ble amb l'aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un  cop tallat el subministrament. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de que dar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, cont ra impactes. 
 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar  de manera que no es puguin 
produir condensacions sobre la cara posterior, faci litant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 



Signatura:

Marc Trallero Gomis
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OBRA 01  NOU PONT SOBRE EL RIU TER A GIRONA
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H141300F u Casc de seguretat  de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1447005 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

24 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

26 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

30 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

31 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

32 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

33 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

34 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

35 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

36 H1485140 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

38 H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

40 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

43 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  NOU PONT SOBRE EL RIU TER A GIRONA
CAPÍTOL 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 222,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 222,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 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, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  NOU PONT SOBRE EL RIU TER A GIRONA
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 HBC12100 u Con de plàstic reflector  de 30 cm d'alçària
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

4 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

6 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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13 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 HQU25201 u Banc  de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 HQU27502 u Taula  de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars,  de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries,  de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  NOU PONT SOBRE EL RIU TER A GIRONA
CAPÍTOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,76000h Manobre especialistaA0150000

 €25,42000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €24,00000h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €21,31000h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €20,06000h Manobre per a seguretat i salutA01H4000



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 02/05/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,00000h Camió gruaC1503000

 €46,00000h Camió grua per a seguretat i salutC1Z13000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,16000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

B0AC112D

 €0,43000m Tauló de fusta  de pi per a 10 usosB0D21030

 €5,97000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €23,10000u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

B141300F

 €5,99000u 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

B1421110

 €7,01000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1424340

 €8,15000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €0,23000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €18,94000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €1,63000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B1445003

 €12,25000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €2,39000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €6,69000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,78000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145B002

 €6,05000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

B145C002

 €2,90000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

B145E003
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 €21,20000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €40,09000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K397

 €60,64000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada 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

B1463253

 €23,47000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465275

 €2,41000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €14,05000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €578,60000u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

B147D405

 €31,42000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

B147K602

 €19,00000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €23,26000u Faixa  de protecció dorslumbarB147N000

 €19,74000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €64,37000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

B1481343

 €18,02000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481442
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 €18,02000u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481542

 €16,95000u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

B1481654

 €6,31000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

B1482222

 €6,31000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

B1482320

 €6,31000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

B1482422

 €12,75000u 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

B1483344

 €7,50000u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

B1483443

 €2,23000u Samarreta de treball,  de cotóB1484110

 €13,28000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant

B1485140

 €18,17000u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €30,10000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

B1486241

 €4,43000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350

 €5,54000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €15,01000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €13,11000u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

B1489890

 €21,74000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

B148D900
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 €1,55000u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €63,00000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

B1Z0300C

 €0,89000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

B1Z09F90

 €0,59000kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,29000u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

B1ZM1000

 €9,11000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per
a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

B64M2201

 €15,33000u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

B64Z2A00

 €6,16000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

BBBAA005

 €3,01000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut

BBBAA007

 €6,16000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

BBBAB115

 €8,04000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

BBBAC005

 €11,17000u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut

BBBAC013

 €13,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD004

 €9,07000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD015



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 02/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,24000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBBAD017

 €8,04000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD025

 €5,52000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

BBBAE001

 €9,77000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

BBBAF004

 €82,65000u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

BBBJ0030

 €5,74000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC12102

 €0,09000m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1D000

 €2,10000m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

BBC1E000

 €22,04000u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i
salut

BBC1JF00

 €13,40000m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04

 €34,83000u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611

 €858,74000u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

BQU15214

 €125,90000mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A

 €143,07000mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

BQU15Q0A
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 €1.503,73000u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

BQU1A504

 €171,59000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €748,58000u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
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 d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

BQU1H234

 €110,39000mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

BQU1H23A

 €53,41000u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

BQU22303

 €47,72000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

BQU25500

 €77,55000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

BQU25700

 €47,38000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

BQU27500

 €91,75000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €108,78000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02

 €52,40000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut

BQU2D102

 €90,89000u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,91000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €0,94000u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

H141300F Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,1000023,100001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

u

Subtotal... 23,10000 23,10000

COST DIRECTE 23,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,01u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1424340 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,010007,010001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

u

Subtotal... 7,01000 7,01000

COST DIRECTE 7,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,15u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,150008,150001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 8,15000 8,15000

COST DIRECTE 8,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA
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0,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,94u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,9400018,940001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 18,94000 18,94000

COST DIRECTE 18,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,63u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,630001,630001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

u

Subtotal... 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,25u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,2500012,250001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u

Subtotal... 12,25000 12,25000

COST DIRECTE 12,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,39u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,390002,390001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,690006,690001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 6,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,780005,780001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,78000 5,78000

COST DIRECTE 5,78000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,05u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,050006,050001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

H145E003 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,900002,900001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,09u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K397 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

40,0900040,090001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 40,09000 40,09000

COST DIRECTE 40,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada 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

H1463253 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

60,6400060,640001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada 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

u

Subtotal... 60,64000 60,64000

COST DIRECTE 60,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,47u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465275 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,4700023,470001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 23,47000 23,47000

COST DIRECTE 23,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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23,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,410002,410001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 2,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,05u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0500014,050001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 14,05000 14,05000

COST DIRECTE 14,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €578,60u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

H147D405 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

578,60000578,600001,000B147D405 =xSistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

u
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Subtotal... 578,60000 578,60000

COST DIRECTE 578,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

578,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,42u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

H147K602 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,4200031,420001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354
i UNE EN 364

u

Subtotal... 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,29u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

H147L015 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40000/R 24,000000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,40000 2,40000
Materials:

19,0000019,000001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

u

0,890000,890001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 19,89000 19,89000

COST DIRECTE 22,29000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,26u Faixa  de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,2600023,260001,000B147N000 =xFaixa  de protecció dorslumbaru

Subtotal... 23,26000 23,26000

COST DIRECTE 23,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,74u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,7400019,740001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,37u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

64,3700064,370001,000B1481343 =xGranota 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

u

Subtotal... 64,37000 64,37000

COST DIRECTE 64,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,02u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481442 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

18,0200018,020001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,02u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481542 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,0200018,020001,000B1481542 =xGranota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i
cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,95u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

H1481654 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,9500016,950001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs,
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 16,95000 16,95000

COST DIRECTE 16,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,31u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,31u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,31u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

H1482422 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,310006,310001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,75u 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

H1483344 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7500012,750001,000B1483344 =xPantalons 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

u

Subtotal... 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

H1483443 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B1483443 =xPantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,23u Samarreta de treball,  de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,230002,230001,000B1484110 =xSamarreta de treball,  de cotóu

Subtotal... 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,28u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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13,2800013,280001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material

aïllant
u

Subtotal... 13,28000 13,28000

COST DIRECTE 13,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,17u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,1700018,170001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,10u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

H1486241 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,1000030,100001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

u

Subtotal... 30,10000 30,10000

COST DIRECTE 30,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,43u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,430004,430001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 4,43000 4,43000
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COST DIRECTE 4,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,54u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,540005,540001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 5,54000 5,54000

COST DIRECTE 5,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,01u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,0100015,010001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 15,01000 15,01000

COST DIRECTE 15,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,11u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

H1489890 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,1100013,110001,000B1489890 =xJaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 13,11000 13,11000

COST DIRECTE 13,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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13,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,74u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,7400021,740001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

u

Subtotal... 21,74000 21,74000

COST DIRECTE 21,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,68m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 11,050P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21719/R 24,000000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

0,18154/R 20,060000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,39873 0,39873
Materials:

1,505000,430003,500B0D21030 =xTauló de fusta  de pi per a 10 usosm

0,775001,550000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

Subtotal... 2,28000 2,28000

0,003991,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,68272

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,68272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 4,771P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50304/R 24,000000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

0,42046/R 20,060000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,92350 0,92350
Materials:
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1,392001,160001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i

diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
m

Subtotal... 1,39200 1,39200

0,009241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,32474

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,32474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,09u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 3,188P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06292/R 20,060000,010A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,06292 0,06292
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

0,000941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,09386

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,09386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,09h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 2,519P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,09131/R 25,420001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 10,09131 10,09131

COST DIRECTE 10,09131

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,09131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,86m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H6452131 Rend.: 7,625P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78689/R 24,000000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

0,65770/R 20,060000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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Subtotal... 1,44459 1,44459
Materials:

0,9450063,000000,015B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

m3

18,220009,110002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per
a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

m2

5,2122015,330000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 24,37720 24,37720

0,036112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,85790

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,85790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,43u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 4,829P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15407/R 20,060001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,15407 4,15407
Materials:

6,160006,160001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

u

9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 15,23000 15,23000

0,041541,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,42561

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,42561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,72u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 8,199P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44664/R 20,060001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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Subtotal... 2,44664 2,44664
Materials:

3,010003,010001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a
seguretat i salut

u

6,240006,240001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 9,25000 9,25000

0,024471,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,72111

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,72111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,87u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 4,337P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62532/R 20,060001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,62532 4,62532
Materials:

6,160006,160001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut

u

8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 14,20000 14,20000

0,046251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,87157

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,87157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,24u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 6,324P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17204/R 20,060001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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Subtotal... 3,17204 3,17204
Materials:

8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 8,04000 8,04000

0,031721,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,24376

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,24376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,48u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC013 Rend.: 15,503P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29394/R 20,060001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,29394 1,29394
Materials:

11,1700011,170001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,17000 11,17000

0,012941,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,47688

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,47688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,52u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,520005,520001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,73u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF004 Rend.: 31,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64710/R 20,060001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,64710 0,64710
Materials:

13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

u

9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

u

Subtotal... 23,08000 23,08000

0,006471,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,73357

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,73357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,88u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

HBBJ0002 Rend.: 3,010P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,96013/R 24,000001,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

7,07973/R 21,310001,000A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,03986 19,03986
Materials:

82,6500082,650001,000BBBJ0030 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 82,65000 82,65000

0,190401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,88026

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,88026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04u Con de plàstic reflector  de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,30090/R 20,060000,015A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,30090 0,30090
Materials:

5,740005,740001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 5,74000 5,74000

0,003011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,04391

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,04391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1D081 Rend.: 2,786P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86403/R 20,060000,120A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,86403 0,86403
Materials:

0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

kg

0,090000,090001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutm

Subtotal... 0,16080 0,16080

0,008641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,03347

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,03347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1E001 Rend.: 3,625P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35970/R 20,060000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,35970 0,35970
Materials:

0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

kg

2,100002,100001,000BBC1E000 =xCadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 2,17080 2,17080
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,003601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,53410

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,53410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,05u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00300/R 20,060000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,00300 1,00300
Materials:

22,0400022,040001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 22,04000 22,04000

0,010031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,05303

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,05303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,58m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20360/R 20,060000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,20360 1,20360
Materials:

5,3600013,400000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 5,36000 5,36000

0,012041,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,57564

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,57564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,32u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80000/R 24,000000,200A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,26200/R 21,310000,200A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,06200 9,06200
Materials:

0,290000,290001,000B1ZM1000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

u

34,8300034,830001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 35,12000 35,12000

0,135931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,31793

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,31793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €878,71u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU15214 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01800/R 20,060000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,01800 6,01800
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

858,74000858,740001,000BQU15214 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
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 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

u

Subtotal... 858,74000 858,74000

0,150452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 878,70845

0,00%DESPESES INDIRECTES

878,70845COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €125,90mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1521A Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,90000125,900001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 125,90000 125,90000

COST DIRECTE 125,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,07mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

HQU15Q0A Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

143,07000143,070001,000BQU15Q0A =xLloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4
m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

mes

Subtotal... 143,07000 143,07000

COST DIRECTE 143,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.523,70u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01800/R 20,060000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,01800 6,01800
Maquinària:



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,80000/R 46,000000,300C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1.503,730001.503,730001,000BQU1A504 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4
usos

u

Subtotal... 1.503,73000 1.503,73000

0,150452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.523,69845

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.523,69845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

171,59000171,590001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €768,55u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
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, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU1H234 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01800/R 20,060000,300A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,01800 6,01800
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

13,80000/R 46,000000,300C1Z13000 =xCamió grua per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

748,58000748,580001,000BQU1H234 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
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 d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

u

Subtotal... 748,58000 748,58000

0,150452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 768,54845

0,00%DESPESES INDIRECTES

768,54845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

HQU1H23A Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

110,39000110,390001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 110,39000 110,39000

COST DIRECTE 110,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,55u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,01500/R 20,060000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 5,01500 5,01500
Materials:

53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 53,41000 53,41000

0,125382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,55038

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,55038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,01u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00900/R 20,060000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,00900 3,00900
Materials:

11,9300047,720000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,93000 11,93000

0,075232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,01423

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,01423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,47u 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

HQU25701 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00900/R 20,060000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,00900 3,00900
Materials:

19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 19,38750 19,38750

0,075232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,47173

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,47173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,80u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 3,688P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90374/R 20,060000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,90374 1,90374
Materials:

11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,84500 11,84500

0,047592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,79633

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,79633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,13u 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

HQU27902 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02100/R 20,060000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,02100 7,02100
Materials:

22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut

u

Subtotal... 22,93750 22,93750

0,175532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,13402

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,13402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,98u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02100/R 20,060000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,02100 7,02100
Materials:

108,78000108,780001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 108,78000 108,78000

0,175532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,97653

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,97653COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,48u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00900/R 20,060000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,00900 3,00900
Materials:

52,4000052,400001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,40000 52,40000

0,075232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,48422

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,48422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,95u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03800/R 20,760000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03800 1,03800
Materials:

90,8900090,890001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 90,89000 90,89000

0,025952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,95395

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,95395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,97u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00600/R 20,060000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,00600 2,00600
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,050152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,96615

0,00%DESPESES INDIRECTES
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54,96615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 7,500P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13373/R 20,060000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,13373 0,13373
Materials:

0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,003342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,07707

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,07707COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,97uH1411111 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

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €23,10uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

P- 2

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,99uH1421110 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- 3

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,01uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 4

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 5

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 7

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,63uH1445003 Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,25uH1447005 Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 10

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 11

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,78uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 12

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

P- 14

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 15

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €40,09uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 16

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada 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- 17

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 18

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 19

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 21

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364

P- 22

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €22,29uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €23,26uH147N000 Faixa  de protecció dorslumbarP- 24
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 25

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €64,37uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 26

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €18,02uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 28

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 29

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 30

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €6,31uH1482320 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- 31

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

P- 32

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €12,75uH1483344 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- 33

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,50uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 34

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2,23uH1484110 Samarreta de treball,  de cotóP- 35
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €13,28uH1485140 Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllantP- 36
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 37

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 38
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €4,43uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 39

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 40

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 41

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €13,11uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 42

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 43

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,68mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 44

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,32mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,09uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 46

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €10,09hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 47
(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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 €25,86mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,43uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,72uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 50

(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,87uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €11,24uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 52

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,48uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 53

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 54
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €23,73uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 55

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €101,88uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,04uHBC12100 Con de plàstic reflector  de 30 cm d'alçàriaP- 57
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €1,03mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 58
(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €2,53uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 59

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,05uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 60
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €6,58mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica  de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €44,32uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 62

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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 €878,71uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 63

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 64

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €143,07mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 65

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1.523,70uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 66

(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 67

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €768,55uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 68

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

P- 69

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €58,55uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 70

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,01uHQU25201 Banc  de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 71
(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €22,47uHQU25701 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- 72

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,80uHQU27502 Taula  de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €30,13uHQU27902 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- 74

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €115,98uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €55,48uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars,  de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €91,95uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 77
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €54,97uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 78

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,08uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 79
(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

23,10 €

Altres conceptes 23,10000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,01 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

Altres conceptes 8,15000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

Altres conceptes 18,94000 €

P-8 H1445003 u Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-9 H1447005 u Màscara  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

Altres conceptes 12,25000 €

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-12 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-13 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

Altres conceptes 6,05000 €

P-14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

Altres conceptes 21,20000 €
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P-16 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09 €

Altres conceptes 40,09000 €

P-17 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada 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

60,64 €

Altres conceptes 60,64000 €

P-18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,47 €

Altres conceptes 23,47000 €

P-19 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €

Altres conceptes 14,05000 €

P-21 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60 €

Altres conceptes 578,60000 €

P-22 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

Altres conceptes 31,42000 €

P-23 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,29 €

Altres conceptes 22,29000 €

P-24 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar 23,26 €

Altres conceptes 23,26000 €

P-25 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74 €

Altres conceptes 19,74000 €

P-26 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

64,37 €

Altres conceptes 64,37000 €

P-27 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €

Altres conceptes 18,02000 €

P-28 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €
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Altres conceptes 18,02000 €

P-29 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

Altres conceptes 16,95000 €

P-30 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-31 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-32 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs,
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-33 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,75 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-34 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

Altres conceptes 7,50000 €

P-35 H1484110 u Samarreta de treball,  de cotó 2,23 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-36 H1485140 u Armilla de treball,  de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

Altres conceptes 13,28000 €

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

18,17 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-38 H1486241 u Casaca tipus enginyer,  de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €

Altres conceptes 30,10000 €

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

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-40 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,54 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-41 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,01 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-42 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-43 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,74 €
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Altres conceptes 21,74000 €

P-44 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

2,68 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-45 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

2,32 €

Altres conceptes 2,32000 €

P-46 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,09 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-47 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 10,09 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-48 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

25,86 €

Altres conceptes 25,86000 €

P-49 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

19,43 €

Altres conceptes 19,43000 €

P-50 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,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

11,72 €

Altres conceptes 11,72000 €

P-51 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18,87 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-52 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

11,24 €

Altres conceptes 11,24000 €

P-53 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12,48 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-54 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-55 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

23,73 €

Altres conceptes 23,73000 €

P-56 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

101,88 €

Altres conceptes 101,88000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 02/05/14 Pàg.: 5

P-57 HBC12100 u Con de plàstic reflector  de 30 cm d'alçària 6,04 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-58 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,03 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-59 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

2,53 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-60 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,05 €

Altres conceptes 23,05000 €

P-61 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica  de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,58 €

Altres conceptes 6,58000 €

P-62 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

44,32 €

Altres conceptes 44,32000 €

P-63 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,71 €

Altres conceptes 878,71000 €

P-64 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

Altres conceptes 125,90000 €

P-65 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

Altres conceptes 143,07000 €

P-66 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1.523,70 €

Altres conceptes 1.523,70000 €

P-67 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

Altres conceptes 171,59000 €

P-68 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

768,55 €

Altres conceptes 768,55000 €

P-69 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

110,39 €
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Altres conceptes 110,39000 €

P-70 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

58,55 €

Altres conceptes 58,55000 €

P-71 HQU25201 u Banc  de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,01 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-72 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,47 €

Altres conceptes 22,47000 €

P-73 HQU27502 u Taula  de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 13,80 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-74 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,13 €

Altres conceptes 30,13000 €

P-75 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 115,98 €

Altres conceptes 115,98000 €

P-76 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars,  de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,48 €

Altres conceptes 55,48000 €

P-77 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,95 €

Altres conceptes 91,95000 €

P-78 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,97 €

Altres conceptes 54,97000 €

P-79 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,08 €

Altres conceptes 1,08000 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 7.910,99

CAPÍTOL 01.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.441,80

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 24.828,77

CAPÍTOL 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 80,72

OBRA 01  Remodelació de la Carretera T-751 36.262,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.262,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Remodelació de la Carretera T-751 36.262,28

36.262,28

euros
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NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Remodelació de la Carretera T-751 36.262,28

36.262,28

euros
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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 

present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat amb el programa TCQ. 

Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu 

amidament. 

En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 

assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 

realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

 

2. UNITATS MÉS IMPORTANTS DEL CONTROL DE QUALITAT 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots 
aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 

Les unitats d’obra amb més importància respecte al control de qualitat són: 

- Esplanada 

- Ferms 

- Àrids 

- Regs 

- Estructures 

Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la millora 

queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat això s’intenta 

donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l’obra. 

S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el pressupost de control de qualitat. 
 



DOCUMENT 2. PRESSUPOST 
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Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 1

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  TERRAPLÈ AMB MATERIAL PROPI
Titol 4 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  TERRAPLÈ AMB MATERIAL PROPI
Titol 4 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC
Titol 4 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

EUR



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC
Titol 4 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 02  ESPLANADA
Titol 3 01  SÒL ADEQUAT
Titol 4 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 3

3 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 02  ESPLANADA
Titol 3 01  SÒL ADEQUAT
Titol 4 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 4

4 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7134

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-2

EUR



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 04  MESCLES BITUMINOSES
Titol 3 01  CONTROL DE MATERIALS

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

4 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

5 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

6 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE
43701

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

9 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

OBRA 01  REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-751
CAPÍTOL 04  MESCLES BITUMINOSES
Titol 3 02  CONTROL D'EXECUCIÓ

1 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

EUR



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 02/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,89000u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

BV132101

 €54,11000u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134

BV133202

 €31,70000u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

BV134L03

 €58,34000u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4

BV137206

 €62,72000u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

BV13820J

 €62,72000u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

BV13830J

 €96,11000u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-2

BV139208

 €189,13000u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i
àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma
UNE 146507-1, UNE 146507-2

BV13BL0Z

 €131,57000u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat
sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

BV13C30C

 €33,69000u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

BV13E30A

 €166,66000u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

BV13F10A

 €25,00000u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra
per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8

BV13F30F

 €132,92000u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 83115

BV13H30H

 €44,43000u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3

BV13KB0L

 €59,92000u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

BV173102

 €112,13000u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

BV17D10D

 €31,70000u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101

BV1D2202



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 02/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,70000u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1

BV1D240C

 €36,13000u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104

BV1D4204

 €25,00000u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8

BV1D6206

 €47,92000u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

BV1D7207

 €64,53000u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1D8208

 €119,73000u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

BV1D9209

 €43,16000u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204

BV1DK20H

 €12,77000u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103

BV1DP10M

 €13,65000u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

BV1DR10P

 €99,26000u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21770A

 €744,84000dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE-EN 1436

BV2B1505

 €68,20000u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274

BV2B9302

 €68,15000u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons
la norma UNE 135274

BV2B9402

 €297,93000u Determinació de la relació de contrast del factor de
lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació,
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

BV2BC507

 €44,57000u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

BV2M210F

 €38,87000u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

BV2M310G

 €135,42000u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

BV2M410A



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 02/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,26000u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

BV2M520K

 €304,15000u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

BV2M630D

 €67,41000u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de
Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE
43701

BV2QA10K

 €26,94000u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

BVA91101

 €59,37000u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

BVA9210H

 €26,62000u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de
sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1

BVA9310L

 €17,07000u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13

BVZ1B401

 €605,90000u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratBVZZ5100



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,89u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

J0302101 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

29,8900029,890001,000BV132101 =xDeterminació del contingut de terrossos d'argila d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133

u

Subtotal... 29,89000 29,89000

COST DIRECTE 29,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

J0304L03 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,7000031,700001,000BV134L03 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1

u

Subtotal... 31,70000 31,70000

COST DIRECTE 31,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,13u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i
àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma
UNE 146507-1, UNE 146507-2

J030BL0Z Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

189,13000189,130001,000BV13BL0Z =xDeterminació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i
àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma
UNE 146507-1, UNE 146507-2

u

Subtotal... 189,13000 189,13000

COST DIRECTE 189,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

189,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,66u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

J030F10A Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

166,66000166,660001,000BV13F10A =xDeterminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una
mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

u

Subtotal... 166,66000 166,66000

COST DIRECTE 166,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

166,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,43u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3

J030KB0L Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

44,4300044,430001,000BV13KB0L =xDeterminació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3

u

Subtotal... 44,43000 44,43000

COST DIRECTE 44,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,72u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

J031830J Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

62,7200062,720001,000BV13830J =xDeterminació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

u

Subtotal... 62,72000 62,72000

COST DIRECTE 62,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,57u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat
sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

J031C30C Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
131,57000131,570001,000BV13C30C =xDeterminació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat

sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

u

Subtotal... 131,57000 131,57000

COST DIRECTE 131,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,69u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

J031E30E Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

33,6900033,690001,000BV13E30A =xDeterminació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

u

Subtotal... 33,69000 33,69000

COST DIRECTE 33,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra
per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8

J031F30F Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,0000025,000001,000BV13F30F =xDeterminació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
933-8

u

Subtotal... 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 25,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,92u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 83115

J031H30H Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,92000132,920001,000BV13H30H =xDeterminació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 83115

u



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 132,92000 132,92000

COST DIRECTE 132,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,11u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134

J0323202 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

54,1100054,110001,000BV133202 =xDeterminació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE
7134

u

Subtotal... 54,11000 54,11000

COST DIRECTE 54,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,34u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4

J0327206 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

58,3400058,340001,000BV137206 =xDeterminació del coeficient de forma d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4

u

Subtotal... 58,34000 58,34000

COST DIRECTE 58,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,72u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

J0328207 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

62,7200062,720001,000BV13820J =xDeterminació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

u

Subtotal... 62,72000 62,72000



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 62,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,11u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-2

J0329208 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

96,1100096,110001,000BV139208 =xDeterminació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-2

u

Subtotal... 96,11000 96,11000

COST DIRECTE 96,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101

J03D2202 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,7000031,700001,000BV1D2202 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101

u

Subtotal... 31,70000 31,70000

COST DIRECTE 31,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1

J03D240C Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

31,7000031,700001,000BV1D240C =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1

u

Subtotal... 31,70000 31,70000

COST DIRECTE 31,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

31,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,13u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104

J03D4204 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

36,1300036,130001,000BV1D4204 =xDeterminació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104

u

Subtotal... 36,13000 36,13000

COST DIRECTE 36,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8

J03D6206 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,0000025,000001,000BV1D6206 =xDeterminació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8

u

Subtotal... 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 25,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,92u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

J03D7207 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

47,9200047,920001,000BV1D7207 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

u

Subtotal... 47,92000 47,92000

COST DIRECTE 47,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

J03D8208 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

64,5300064,530001,000BV1D8208 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

u

Subtotal... 64,53000 64,53000

COST DIRECTE 64,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,73u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

J03D9209 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

119,73000119,730001,000BV1D9209 =xDeterminació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

u

Subtotal... 119,73000 119,73000

COST DIRECTE 119,73000

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,16u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204

J03DK20H Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,1600043,160001,000BV1DK20H =xDeterminació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204

u

Subtotal... 43,16000 43,16000

COST DIRECTE 43,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,77u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103

J03DP10M Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7700012,770001,000BV1DP10M =xDeterminació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103

u

Subtotal... 12,77000 12,77000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 12,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

J03DR10P Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,6500013,650001,000BV1DR10P =xDeterminació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15

u

Subtotal... 13,65000 13,65000

COST DIRECTE 13,65000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,92u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

J0553102 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,9200059,920001,000BV173102 =xDeterminació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426

u

Subtotal... 59,92000 59,92000

COST DIRECTE 59,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,13u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

J055D10D Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

112,13000112,130001,000BV17D10D =xDeterminació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593

u

Subtotal... 112,13000 112,13000

COST DIRECTE 112,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

112,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

J060770A Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

99,2600099,260001,000BV21770A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

u

Subtotal... 99,26000 99,26000

COST DIRECTE 99,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,57u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

J9H1210F Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

44,5700044,570001,000BV2M210F =xDeterminació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

u

Subtotal... 44,57000 44,57000

COST DIRECTE 44,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,87u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

J9H1310G Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,8700038,870001,000BV2M310G =xAnàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

u

Subtotal... 38,87000 38,87000

COST DIRECTE 38,87000

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

J9H1410A Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

135,42000135,420001,000BV2M410A =xPresa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

u

Subtotal... 135,42000 135,42000

COST DIRECTE 135,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

135,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,26u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

J9H1520K Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

72,2600072,260001,000BV2M520K =xExtracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

u

Subtotal... 72,26000 72,26000

COST DIRECTE 72,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €304,15u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

J9H1630D Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

304,15000304,150001,000BV2M630D =xDeterminació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

u

Subtotal... 304,15000 304,15000

COST DIRECTE 304,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

304,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,07u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13

J9H1B401 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,0700017,070001,000BVZ1B401 =xControl de temperatures en l'execució de paviments de
mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13

u

Subtotal... 17,07000 17,07000

COST DIRECTE 17,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,94u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

J9V11101 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

26,9400026,940001,000BVA91101 =xDeterminació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

u

Subtotal... 26,94000 26,94000

COST DIRECTE 26,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,37u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

J9V1210H Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,3700059,370001,000BVA9210H =xMesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo
d'un paviment, segons la norma NLT 332

u

Subtotal... 59,37000 59,37000

COST DIRECTE 59,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,62u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de
sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1

J9V1310L Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,6200026,620001,000BVA9310L =xMesura de la textura superficial pel mètode del cercle de

sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1
u

Subtotal... 26,62000 26,62000

COST DIRECTE 26,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €744,84dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la
norma UNE-EN 1436

JBA11505 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

744,84000744,840001,000BV2B1505 =xDeterminació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient
de retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436

dia

Subtotal... 744,84000 744,84000

COST DIRECTE 744,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

744,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,20u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274

JBA19302 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

68,2000068,200001,000BV2B9302 =xDeterminació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274

u

Subtotal... 68,20000 68,20000

COST DIRECTE 68,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,15u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons
la norma UNE 135274

JBA19402 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

68,1500068,150001,000BV2B9402 =xDeterminació de la dosificació de pintura i microesferes
sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons
la norma UNE 135274

u

Subtotal... 68,15000 68,15000
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 02/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 68,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €297,93u Determinació de la relació de contrast del factor de
lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació,
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

JBA1C507 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

297,93000297,930001,000BV2BC507 =xDeterminació de la relació de contrast del factor de
lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació,
d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

u

Subtotal... 297,93000 297,93000

COST DIRECTE 297,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

297,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,41u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de
Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE
43701

JC11A10K Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

67,4100067,410001,000BV2QA10K =xDeterminació de la temperatura de reblaniment (punt de
Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE
43701

u

Subtotal... 67,41000 67,41000

COST DIRECTE 67,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €605,90u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratJZ121100 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

605,90000605,900001,000BVZZ5100 =xJornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratu

Subtotal... 605,90000 605,90000

COST DIRECTE 605,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

605,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 02/05/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,89uJ0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7133

P- 1

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €31,70uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1P- 2
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €189,13uJ030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2

P- 3

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €166,66uJ030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 4

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €44,43uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

P- 5

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €62,72uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

P- 6

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €131,57uJ031C30C Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2

P- 7

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €33,69uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

P- 8

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €25,00uJ031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 933-8

P- 9

(VINT-I-CINC EUROS)

 €132,92uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 83115

P- 10

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €54,11uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7134

P- 11

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €58,34uJ0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 933-4

P- 12

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €62,72uJ0328207 Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

P- 13

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €96,11uJ0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2

P- 14

(NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €31,70uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 15
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €31,70uJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1P- 16
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €36,13uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103, UNE 103104

P- 17

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,00uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8P- 18
(VINT-I-CINC EUROS)

 €47,92uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500

P- 19

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €64,53uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 20

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €119,73uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 21

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €43,16uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

P- 22

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €12,77uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103P- 23
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,65uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

P- 24

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €59,92uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426P- 25
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €112,13uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593

P- 26

(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €99,26uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 27

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €44,57uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

P- 28

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €38,87uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

P- 29

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €135,42uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6

P- 30

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €72,26uJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

P- 31

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €304,15uJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

P- 32

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €17,07uJ9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

P- 33

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €26,94uJ9V11101 Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

P- 34

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €59,37uJ9V1210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT
332

P- 35

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €26,62uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
UNE-EN 13036-1

P- 36

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €744,84diaJBA11505 Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-EN 1436

P- 37

(SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €68,20uJBA19302 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma
UNE 135274

P- 38

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €68,15uJBA19402 Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes
metàl·liques, segons la norma UNE 135274

P- 39

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €297,93uJBA1C507 Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància als 30 dies i als 12 i 18 mesos de
l'aplicació, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE 48073-2

P- 40

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €67,41uJC11A10K Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la
norma UNE 43701

P- 41

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €605,90uJZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratP- 42
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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Signatura:

Marc Trallero Gomis
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Projecte del Control de Qualitat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH

PRESSUPOST Pàg.:02/05/14 1Data:

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

TITOL 3 TERRAPLÈ AMB MATERIAL PROPI01

TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 15)

12,00031,70 380,40

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 17)

12,00036,13 433,56

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 19)

12,00047,92 575,04

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 20)

26,00064,53 1.677,78

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 21)

12,000119,73 1.436,76

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 22)

12,00043,16 517,92

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 5.021,46

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

TITOL 3 TERRAPLÈ AMB MATERIAL PROPI01

TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
24)

200,00013,65 2.730,00

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 23)

100,00012,77 1.277,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 4.007,00

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

TITOL 3 TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC02

TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 15)

14,00031,70 443,80

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 17)

14,00036,13 505,82

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 19)

14,00047,92 670,88

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 20)

32,00064,53 2.064,96

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la

14,000119,73 1.676,22

EUR
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norma UNE 103502 (P - 21)

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 22)

14,00043,16 604,24

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 5.965,92

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

TITOL 3 TERRAPLÈ AMB SÒL DE PRÉSTEC02

TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
24)

200,00013,65 2.730,00

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 23)

112,00012,77 1.430,24

TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 4.160,24

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL ESPLANADA02

TITOL 3 SÒL ADEQUAT01

TITOL 4 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 15)

10,00031,70 317,00

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 17)

10,00036,13 361,30

3 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 18)

10,00025,00 250,00

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 19)

10,00047,92 479,20

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 20)

24,00064,53 1.548,72

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 21)

10,000119,73 1.197,30

7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 22)

10,00043,16 431,60

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 4.585,12

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL ESPLANADA02

TITOL 3 SÒL ADEQUAT01

TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -

150,00013,65 2.047,50

EUR
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24)

2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 23)

80,00012,77 1.021,60

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 3.069,10

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

TITOL 3 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 27)

20,00099,26 1.985,20

2 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 42) 4,000605,90 2.423,60

3 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 7133 (P - 1)

10,00029,89 298,90

4 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

10,00031,70 317,00

5 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i
àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-1, UNE 146507-2 (P - 3)

10,000189,13 1.891,30

6 J030F10A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 4)

10,000166,66 1.666,60

7 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 933-3 (P - 5)

10,00044,43 444,30

8 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 6)

10,00062,72 627,20

9 J031C30C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat
sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 7)

10,000131,57 1.315,70

10 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN 1744-1 (P - 8)

10,00033,69 336,90

11 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 (P
- 9)

10,00025,00 250,00

12 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P -
10)

10,000132,92 1.329,20

13 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 (P -
11)

10,00054,11 541,10

14 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 12)

10,00058,34 583,40

15 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 13)

10,00062,72 627,20

EUR
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16 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 14)

10,00096,11 961,10

TITOL 3TOTAL 01.03.01 15.598,70

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES04

TITOL 3 CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 16)

45,00031,70 1.426,50

2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 18)

45,00025,00 1.125,00

3 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 28)

45,00044,57 2.005,65

4 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 29)

45,00038,87 1.749,15

5 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 30)

45,000135,42 6.093,90

6 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162 (P - 32)

10,000304,15 3.041,50

7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 25)

24,00059,92 1.438,08

8 JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton)
d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43701 (P - 41)

24,00067,41 1.617,84

9 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 26)

24,000112,13 2.691,12

TITOL 3TOTAL 01.04.01 21.188,74

OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES04

TITOL 3 CONTROL D'EXECUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6 (P - 31)

30,00072,26 2.167,80

2 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10 (P - 34)

20,00026,94 538,80

3 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo
d'un paviment, segons la norma NLT 332 (P - 35)

10,00059,37 593,70

4 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P -
33)

50,00017,07 853,50

5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 36)

20,00026,62 532,40

TITOL 3TOTAL 01.04.02 4.686,20

EUR
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OBRA REMODELACIÓ DE LA CARRETERA T-75101

CAPÍTOL PINTURES05

TITOL 3 MARQUES VIALS01

TITOL 4 CONTROL D'EXECUCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436 (P - 37)

2,000744,84 1.489,68

2 JBA1C507 u Determinació de la relació de contrast del factor de lluminància
als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació, d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE 48073-2 (P - 40)

2,000297,93 595,86

3 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 38)

6,00068,20 409,20

4 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre
una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma
UNE 135274 (P - 39)

60,00068,15 4.089,00

TITOL 4TOTAL 01.05.01.01 6.583,74

EUR
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