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MEMÒRIA�INFORMATIVA�
�
1.�PROPIETARI�PROMOTOR:�
������������AJUNTAMENT�DE�NAVÀS�
�
2.�DADES�DEL�PROJECTE:�
� AUTOR�DEL�PROJECTE:�Adrià�Castellà�Serra�
� �
3.�OBJECTE�DEL�PROJECTE:�

El� projecte� contempla� la� remodelació� de� la� Carretera� de� Berga� entre� el� Passeig�
Circumval�lació�i�el�límit�de�sòl�urbà.��

��
4.�SITUACIÓ�i�DESCRIPCIÓ:�
�
� 4.1.��Situació�de�l’obra.�
� � � L’obra�està�situada�a�l’interior�del�casc�urbà�de�NAVÀS,�als�carrers�definits�com�

objecte�i�àmbit�de�l’obra.�
�
�� 4.2.��Descripció�del�projecte.�

� El�projecte�preveu�bàsicament� la�finalització�de� les�obres�de�pavimentació�de�
superfície�de�calçades�i�voreres,�i�la�finalització�dels�serveis�urbanístics�consistents�en�
l'acabament� de� la� xarxa� d'aigua� potable,� l'acabament� de� la� xarxa� de� sanejament�
enterrada,� l'acabament� de� la� xarxa� d'enllumenat� públic,� i� la� dotació� de� mobiliari�
urbà,�pintura�i�altres�acabats.�Les�obres�consisteixen�en:�
�

- Actuacions�prèvies�i�moviment�general�de�terres.�
- Demolició�parcial�de�porcions�de�voreres�i�paviments�existents,�per�no�
- aprofitar.�
- Acabament�de�la�xarxa�de�clavegueram�i�sanejament�pluvial,�enterrada.�
- Formació�de�voreres�per�a�vianants�
- Pavimentació�de�la�calçada�de�vehicles.�
- Acabament�de�les�Instal�lacions�d’enllumenat�públic.�
- Acabament�de�les�Instal�lacions�de�subministra�d’aigua�potable.�
- Senyalització�i�mobiliari�urbà.�

�
� 4.3.��Duració�estimada�de�les�obres.�
� � Es�preveu�una�durada�de�l’execució�de�les�obres�de�DEU�(10)�mesos.�
�
� 4.4.��Estimació�del�número�d’operaris.�
� � El�número�d’operaris�promig�durant�l’execució�de�les�obres�serà�de�6�treballadors.�
�

El�Tècnic�redactor�del�Estudi�Bàsic�de�Seguretat�i�Salut.�

Navàs.�Juny�2015�
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COMPLIMENT� DEL� R.D.� 1627/97� DE� 24� D'OCTUBRE� SOBRE� DISPOSICIONS�
MÍNIMES�DE�SEGURETAT�I��SALUT�A�LES�OBRES�DE�CONSTRUCCIÓ�
�

INTRODUCCIÓ�
�

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

�
� Servirà�per�donar�unes�directrius�bàsiques�a� l'empresa�constructora�per�dur�a� terme� les�
seves� obligacions� en� el� terreny� de� la� prevenció� de� riscos� professionals,� facilitant� el� seu�
desenvolupament,� d'acord� amb� el� Reial� Decret� 1627/1997� de� 24� d'octubre,� pel� qual�
s'estableixen�disposicions�mínimes�de�seguretat�i�de�salut�a�les�obres�de�construcció.�
�
� En�base�a� l'art.�7è,� i�en�aplicació�d'aquest�Estudi�de�Seguretat� i� Salut,�el� contractista�ha�
d'elaborar�un�Pla�de�Seguretat�i�Salut�en�el�treball�en�el�qual�s'analitzin,�estudiïn,�desenvolupin�
i�complementin�les�previsions�contingudes�en�el�present�document.�
�

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

Es�recorda� l'obligatorietat�de�què�a�cada�centre�de�treball�hi�hagi�un�Llibre�d'Incidències�
pel� seguiment� del� Pla.� Qualsevol� anotació� feta� al� Llibre� d'Incidències� haurà� de� posar�se� en�
coneixement�de�la�Inspecció�de�Treball�i�Seguretat�Social�en�el�termini�de�24�hores.�
�

Tanmateix� es� recorda� que,� segons� l'art.� 15è� del� Reial� Decret,� els� contractistes� i� sot�
contractistes�hauran�de�garantir�que�els�treballadors�rebin�la�informació�adequada�de�totes�les�
mesures�de�seguretat�i�salut�a�l'obra.�

�
� Abans�del� començament�dels� treballs� el�promotor�haurà�d'efectuar�un�avis� a� l'autoritat�
laboral�competent,�segons�model�inclòs�a�l'annex�III�del�Reial�Decret.�
�
� La� comunicació� d'obertura� del� centre� de� treball� a� l'autoritat� laboral� competent� haurà�
d'incloure�el�Pla�de�Seguretat�i�Salut.�
�
� El�Coordinador�de�Seguretat�i�Salut�durant�l'execució�de�l'obra�o�qualsevol�integrant�de�la�
Direcció� Facultativa,� en� cas� d'apreciar� un� risc� greu� imminent� per� a� la� seguretat� dels�
treballadors,� podrà� aturar� � l'obra� parcialment� o� totalment,� comunicant�lo� a� la� Inspecció� de�
Treball�i�Seguretat�Social,�al�contractista,�sots�contractistes�i�representants�dels�treballadors.�
�
� Les� responsabilitats� dels� coordinadors,� de� la� Direcció� Facultativa� i� del� promotor� no�
eximiran�de�les�seves�responsabilitats�als�contractistes�i�als�sots�contractistes�(art.�11è).�
�
�
�
�
�

�
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PRINCIPIS�GENERALS�APLICABLES�DURANT�L'EXECUCIÓ�DE�L'OBRA�
�
L'article� 10� del� R.D.1627/1997� estableix� que� s'aplicaran� els� principis� d'acció� preventiva�

recollits� en� l'art.� 15è� de� la� "Ley� de� Prevención� de� Riesgos� Laborales� (Ley� 31/1995,� de� 8� de�
noviembre)"�durant�l'execució�de�l'obra�i�en�particular�en�les�següents�activitats:�
�

a) El�manteniment�de�l'obra�en�bon�estat�d'ordre�i�neteja.�
b) L'elecció� de� l'emplaçament� dels� llocs� i� àrees� de� treball,� tenint� en� compte� les�

seves�condicions�d'accés�i�la�determinació�de�les�vies�o�zones�de�desplaçament�
o�circulació.�

c) La�manipulació�dels�diferents�materials�i�la�utilització�dels�mitjans�auxiliars.�
d)� El�manteniment,�el�control�previ�a�la�posada�en�servei�i�el�control�periòdic�de�les�

Instal�lacions�i�dispositius�necessaris�per�a�l'execució�de�l'obra,�amb�objecte�de�
corregir� els� defectes� que� poguessin� afectar� a� la� seguretat� i� salut� dels�
treballadors.�

e)� La�delimitació� i�condicionament�de� les�zones�d'emmagatzematge� i�dipòsit�dels�
diferents�materials,�en�particular�si�es�tracta�de�matèries�i�substàncies�perilloses�

f)� La�recollida�dels�materials�perillosos�utilitzats.�
g)� L'emmagatzematge�i�l'eliminació�o�evacuació�de�residus�i�runes.�
h)� L'adaptació�en�funció�de� l'evolució�de� l'obra�del�període�de�temps�efectiu�que�

s'haurà�de�dedicar�a�les�diferents�feines�o�fases�del�treball.�
i)� La�cooperació�entre�els�contractistes,�sots�contractistes�i�treballadors�autònoms�
j) Les�interaccions�i�incompatibilitats�amb�qualsevol�altre�tipus�de�feina�o�activitat�

que�es�realitzi�a�l'obra�o�prop�de�l'obra.�
�

Els�principis�d'acció�preventiva�establerts�a�l'article�15è�de�la�Llei�31/95�són�els�següents:�
�

1� L'empresari�aplicarà�les�mesures�que�integren�el�deure�general�de�prevenció,�d'acord��
amb�els�següents�principis�generals:�

�
a)� Evitar�riscos�
b)� Avaluar�els�riscos�que�no�es�puguin�evitar�
c)� Combatre�els�riscos�a�l'origen�
d)� Adaptar� el� treball� a� la� persona,� en� particular� amb� el� que� respecta� a� la�

concepció�dels�llocs�de�treball,�l'elecció�dels�equips�i�els�mètodes�de�treball�i�
de� producció,� per� tal� de� reduir� el� treball� monòton� i� repetitiu� i� reduir� els�
efectes�del�mateix�a�la�salut�

e)� Tenir�en�compte�l'evolució�de�la�tècnica�
f)� Substituir�allò�que�és�perillós�per�allò�que�tingui�poc�o�cap�perill�
g)� Planificar� la� prevenció,�buscant�un� conjunt� coherent�que� integri� la� tècnica,�

l'organització� del� treball,� les� condicions� de� treball,� les� relacions� socials� i� la�
influència�dels�factors�ambientals�en�el�treball�

h)� Adoptar�mesures�que�posin�per�davant�la�protecció�col�lectiva�a�la�individual�
i)� Donar�les�degudes�instruccions�als�treballadors�
�

2� L'empresari� tindrà� en� consideració� les� capacitats� professionals� dels� treballadors� en�
matèria�de�seguretat�i�salut�en�el�moment�d'encomanar�les�feines.�

3� L'empresari� adoptarà� les� mesures� necessàries� per� garantir� que� només� els�
treballadors� que� hagin� rebut� informació� suficient� i� adequada� puguin� accedir� a� les�
zones�de�risc�greu�i�específic.�
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4� L'efectivitat� de� les� mesures� preventives� haurà� de� preveure� les� distraccions� i�
imprudències� no� temeràries� que� pogués� cometre� el� treballador.� Per� a� la� seva�
aplicació� es� tindran� en� compte� els� riscos� addicionals� que� poguessin� implicar�
determinades�mesures�preventives,�que�només�podran�adoptar�se�quan�la�magnitud�
dels�esmentats�riscos�sigui�substancialment�inferior�a�les�dels�que�es�pretén�controlar�
i�no�existeixin�alternatives�més�segures�

5� Podran�concertar�operacions�d'assegurances�que�tinguin�com�a�finalitat�garantir�com�
a�àmbit�de�cobertura�la�previsió�de�riscos�derivats�del�treball,�l'empresa�respecte�dels�
seus� treballadors,� els� treballadors�autònoms� respecte�d'ells�mateixos� i� les� societats�
cooperatives�respecte�els�socis,�l'activitat�dels�quals�consisteixi�en�la�prestació�del�seu�
treball�personal.�

�
IDENTIFICACIÓ�DELS�RISCOS�
�
Sense� perjudici� de� les� disposicions� mínimes� de� Seguretat� i� Salut� aplicables� a� l'obra�

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

�
S'haurà�de�tenir�especial�cura�en�els�riscos�més�usuals�a�les�obres,�com�ara�són,�caigudes,�

talls,�cremades,�erosions� i� cops,�havent�se�d'adoptar�en�cada�moment� la�postura�més�adient�
pel�treball�que�es�realitzi.�

�
A�més,�s'ha�de�tenir�en�compte� les�possibles�repercussions�a� les�estructures�d'edificació�

veïnes�i�tenir�cura�en�minimitzar�en�tot�moment�el�risc�d'incendi.�
�

� Tanmateix,� els� riscos� relacionats� s'hauran� de� tenir� en� compte� pels� previsibles� treballs�
posteriors�(reparació,�manteniment,�etc).�
�

S'haurà� de� dotar� els� treballadors� d'altres� elements� de� protecció� sempre� que� les�
condicions�de�treball�ho�exigeixin,�sempre�de�conformitat�als�RD�1407/1992�(BOE�28/12/1992),�
RD�159/1995�(BOE�08/03/1995)�i�RD�773/1997�(BOE�12/06/1997).��

�

IDENTIFICACIÓ�DELS�RISCOS�

�Treballs�preliminars:� �

Riscos�més�freqüents:�

� Atropellament�i�cops�amb�maquinària�

� Bolcada�o�falses�maniobres�de�maquinària�mòbil�

� Caiguda�de�persones�

Proteccions�col�lectives:�

� En�tot�moment�es�mantindran�les�zones�de�treball�netes�i�ordenades�

� A�nivell�de�sòl,� s'acotaran� les�àrees�de� treball� sempre�que�hi�hagi�previsió�de�
circulació� de� persones� o� vehicles� i� es� col�locaran� els� senyals� SNS�311� "RISCOS� DE�
CAIGUDES� A� DIFERENTS� NIVELLS",� SNS�312� "RISCOS� DE� CAIGUDES� A� NIVELL"� i� SNS�310�
"MAQUINÀRIA�PESADA�EN�MOVIMENT".�

�

�
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� La�sortida�de�vehicles�serà�independent�dels�accessos�als�vianants,�no�tindrà�un�
pendent� superior� al� 7%,� estarà� il�luminada� adequadament� i� disposarà� d'un� senyal�
d'STOP�ben�visible�abans�d'accedir�a�la�via�pública.�

� Als� accessos� a� l'obra� es� col�locaran� de� forma� ben� visible� els� senyals�
normalitzats� "PROHIBIT� EL� PAS� A� TOTA� PERSONA� ALIENA� A� L'OBRA",� "ÚS� OBLIGATORI� DE� CASC�
PROTECTOR"�I�"RISCOS�DE�CAIGUDA�D'OBJECTES".�

� Les� façanes� principals� romandran� tancades� i� disposaran,� a� nivell� del� primer�
forjat,�d'una�marquesina�rígida�per�protegir�els�vianants�de�la�caiguda�d'objectes�des�
de�nivells�superiors.�

Equips�de�protecció�individual:�

� Serà� obligatori� l'ús� de� casc� i� botes� de� seguretat� amb� puntera� metàl�lica,�
homologats�per�la�UE.�

� És�preceptiu�l'ús�de�granota�de�treball.�

�
Instal�lació�provisional�d’electricitat:�

�

Riscos�més�freqüents:�

� Cremades�per�deflagració�elèctrica.�

� Contactes�elèctrics�directes.�

� Contactes�elèctrics�indirectes.�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

Proteccions�col�lectives:�

� Qualsevol� part� de� la� instal�lació� es� considerarà� sota� tensió�mentre� l'empresa�
subministradora� no� comprovi� l'escomesa,� que� preferentment� serà� soterrada� i�
disposarà�d'un�armari�de�protecció� i�mesura�directa,� realitzat�amb�material�aïllant,�
amb�entrada� i�sortida�de�cables�per� la�part� inferior.�La�porta�disposarà�de�pany�de�
cop,� amb� clau� de� triangle� i� amb� possibilitat� de� passar�hi� un� enclavament.� La�
profunditat�mínima�de�l'armari�serà�de�0,25�m.�

� El�quadre�general�de�comandament� i�protecció�estarà�col�locat�a� continuació�
del�quadre�d'escomesa,��i�estarà�dotat�de�seccionador�general�de�comandament�i�tall�
automàtic� omnipolar� i� protecció,� mitjançant� interruptors� magnetotèrmics� i�
diferencials�de�300�mA.�

� El�quadre�estarà�col�locat�de�manera�que�impedeixi�el�contacte�dels�elements�
sota�tensió.�

� D'aquest� quadre� sortiran� els� circuits� secundaris� per� a� l'alimentació� de� les�
màquines�i�les�eines�d'obra,�que�estaran�dotats�d'interruptor�omnipolar�i�interruptor�
general� magnetotèrmic.� Les� sortides� estaran� protegides� amb� interruptors�
magnetotèrmics�diferencials�de�30�mA.�Les�bases�seran�blindades�tipus�CETAC�i�els�
cables�mànega�disposaran�també�de�funda�protectora�aïllant�i�resistent�a�l'abrasió.�

� El�circuit�d'il�luminació�portàtil�d'obra�disposarà�d'un�transformador�a�24�V.�

� Del�quadre�general�sortirà�un�circuit�d'alimentació�per�als�quadres�secundaris,�
protegits�amb�interruptors�magnetotèrmics�d'alta�sensibilitat,�circuit�de�presa�a�terra�
i�circuit�de�tensió�de�seguretat�a�24�V,�on�es�connectaran�les�eines�elèctriques�per�a�
treballs� en� zones� humides� i� la� il�luminació� portàtil� (24V),� respectivament� en� els�
diferents� talls.� Aquests� quadres� seran� instal�lació�mòbil,� segons� les� necessitats� de�
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l'obra,� i� compliran� les� condicions� exigides� per� a� instal�lacions� a� d'intempèrie.� Es�
col�locaran� de� manera� estratègica,� a� fi� de� disminuir� en� la� mesura� del� possible� el�
nombre�de�línies�i�la�seva�longitud.�

� Tots�els�conductes�utilitzats�a�la�instal�lació�estaran�aïllats�per�a�una�tensió�de�
1000V.�

� Tots�els�quadres�elèctrics� �d'obra�tindran�col�locat�de�manera�visible�el�senyal�
normalitzat� "RISC� ELÈCTRIC",� que� disposarà� � d'una� plataforma� aïllant� a� la� base� i� no�
tindrà�accés�directe�a�elements�de�baixa�tensió.�

Equips�de�protecció�individual:�

� Casc�de�seguretat�dielèctric,�homologat�per�la�UE.�

� Guants�dielèctrics,�homologats�per�la�UE.�

� Guants�de�tafilet�(tipus�alta�sensibilitat),�amb�maniguets�llargs�incorporats,�per�
a�retirar�fusibles�i�realitzar�treballs�de�precisió�al��voltant�d'elements�de�baixa�tensió.�

� Comprovador�de�tensió.�

� Eines�manuals�dielèctriques,�homologades�per�la�UE.�

� Pantalla�facial�de�policarbonat�sense�arnès�metàl�lic.�

� Ulleres�de�protecció�arc�elèctric,�visor�3�DIN.�

� Botes�aïllants.�

� Jaqueta�ignífuga�en�maniobres�elèctriques.�

� Tarimes,�catifes,�penjadors,�cortines�aïllants.�

�
Demolicions�i�Enderrocs:�
�

Riscos�més�freqüents:�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

� Caiguda�d'objectes.�

� Caiguda�de�runa.�

� Esfondraments�no�controlats.�

� Generació�de�pols.�

� Projecció�de�partícules.�

� Cops�i�talls.�

� Ambient�excessivament�sorollós.�

� Sobreesforços�per�postures�incorrectes.�

Proteccions�col�lectives:�

� Instal.lació�d'una�plataforma�volada�de� la� línia�de� façana�sobre� la�via�pública,�
que� haurà� de� tenir� com� a�mínim� una� amplada� d'� 1,50�m� i� haurà� de� suportar� una�
càrrega�de�600�Kg/m2�.�Es�podrà�col.locar�bé�aprofitant�la�part�inferior�de�la�bastida�
de� façana,� bé� fent�la� volar� a� nivell� de� la� primera� planta.�De� la�mateixa�manera� es�
protegiran� les�edificacions�pròximes�que� siguin�d'alçada� inferior� a� l'edifici� que� s'ha�
d'enderrocar.�

� Tota�la�part�de�l'obra�que�limiti�amb�vies�públiques�s'haurà�de�barrar�amb�una�
tanca�de�2.00�m�d'alçada,�feta�amb�material�consistent.�

�

�

8�
�

� S'han�de�preveure�portes�d'accés�independents�per�a�vehicles�i�persones,�que�
s'han�de�poder�tancar�perfectament�un�cop�acabada�la�jornada�laboral.�

� Protecció�de� les� instal.lacions�generals�que�passin�a�prop�de� la� finca�que�s'ha�
d'enderrocar.�

� Protecció� de� la� pols� produïda� per� la� demolició� mitjançant� la� col.locació� de�
lones�o�canyís�al�llarg�de�tota�la�bastida.�

� S'ha� de� tenir� cura� de� l'estabilitat� i� la� continuïtat� dels� conductes� verticals�
d'evacuació�de�runa.�Els�conductes�disposaran�a�la�part�inferior�d'un�tram�una�mica�
inclinat�per�tal�d'evitar�l'impacte�directe�de�la�runa�sobre�el�camió�o�la�tremuja.�

� En�enderrocar�mitgeres,�cal�comprovar�que�no�estiguin�mancomunades,�per�tal�
d'evitar�desploms�de�l'edifici�veí.�

� Cal�vigilar�l'aparició�d'esquerdes�en�mitgeres�o�façanes�mitjançant�la�col.locació�
de�testimonis.�Si�evolucionen,�caldrà�consolidar�les�mitgeres.�

� Tots� el� forats,� tan� horitzontals� com� verticals,� estaran� protegits� amb� baranes�
rígides� de� 0,90� m� d'alçada,� amb� protecció� intermèdia� i� entornpeu,� que� siguin�
capaces�de�suportar�una�empenta�tangencial�de�150�Kg/ml.,�que�no�es�retiraran�fins�
el�moment�d'enderrocar�el�forjat�que�correspongui.�

� Apuntalaments�i�estintolaments�sempre�que�calgui.�

Equips�de�protecció�individual:�

� Serà�obligatori�l'ús�de�casc�i�botes�de�seguretat,�homologats�per�la�UE.�

� És�preceptiu�l'ús�de�granota�de�treball.�

� Guants�de�treball�o�antitallada,�segons�el�tipus�d'activitat.�

� Per�a�treballs�d'alçada�serà�obligatori�l'ús�de�cinturó�de�seguretat�homologat.�

� Ulleres� antifragments� homologades,� quan� hi� hagi� risc� de� projecció� de�
fragments�de�runa.�

�
Estintolaments:�
�

Riscos�més�freqüents:�

� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Caiguda�d'objectes.�

� Cops�a�mans,�peus�i�cap.�

� Afeccions�a�la�pell.�

� Electrocucions�per�contacte�directe.�

Proteccions�col�lectives:�

� En�tot�moment�es�mantindran�les�zones�de�treball�netes�i�ordenades.�

� A�nivell�del�sòl,�s'acotaran�les�àrees�de�treball�i�es�col�locaran�els�senyals�SNS�
307�"RISCOS�DE�CAIGUDES�D'OBJECTES"�i�SNS�308�"PERILL�CÀRREGUES�SUSPESES".�En�previsió�
de�circulació�de�persones�o�vehicles�als�voltants�d'aquest�tall,�es�col�locarà�el�senyal�
SNS�311�"RISC�DE�CAIGUDA�A�DIFERENT�NIVELL".�

� Davant� situacions� de� dubte� d'estabilitat� o� possible� col�lapse� d'elements� a�
estintolar,�estrebar�o�recalçar�es�procedirà�prèviament�a�la�realització�d'assaigs�tipus�
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proveta,� testimoni,� ultrasons,� escleròmetre� o� prova� de� càrrega� segons� s'estimi�
procedent.�

� La� barana� situada� a� la� coronació� del� mur� perimetral� no� es� retirarà� fins� a�
l'execució� del� forjat� del� nivell� del� carrer.� S'evitarà�mitjançant� cinta� d'abalisament� i�
senyalitzacions� adequades� la� permanència� o� pas� de� persones� sota� càrregues�
suspeses.� La� sortida� del� recinte� de� l'obra� a� la� zona� d'oficines� i� vestuaris� serà�
protegida� degudament� amb� una� marquesina� de� seguretat� capaç� de� suportar� la�
caiguda�de�materials�d'obra.�

� Sempre� que� s'hissin� materials� i� la� grandària� o� la� forma� d'aquests� pugui�
ocasionar�topades�amb�l'estructura�i�altres�elements,�es�guiarà�la�càrrega�amb�cables�
o�corda�de�retinguda.�

� Per�a�la�realització�de�treballs�a�més�de�2.00�m.�sobre�el�nivell�del�sòl�s'utilitzarà�
una� plataforma� de� treball,� dotada� perimetralment� d'una� barana� de� 0,90� m.,�
protecció� intermèdia� i� entornpeu,� que� sigui� capaç� de� suportar� una� empenta�
tangencial�de�150�Kg/ml.��

� Tots�el�forats,�tan�horitzontals�com�verticals,�estaran�igualment�protegits�amb�
baranes� rígides� que� siguin� capaces� de� suportar� una� empenta� tangencial� de� 150�
Kg/ml.� Els� forats�horitzontals�del� forjat� romandran� sempre� condemnats�amb�malla�
electrosoldada� embeguda� en� el� cèrcol� perimetral� o� xarxes� de� seguretat� ancorades�
horitzontalment.�

� Es�disposarà�d'una� il�luminació�amb� focus� fixos�o�mòbils�que�en� tot�moment�
proporcionin�visibilitat�suficient�sobre�les�zones�de�treball�i�circulació.�

� Els� materials� sobrants,� procedents� de� l'apuntalament,� desencofrat� o� retalls�
metàl�lics,�s'amuntegaran�a�distancia�suficient�de�les�zones�de�circulació�i�treball.�Es�
retiraran�els�elements�punxants�o�tallants�que�en�sobresurtin.�

Equips�de�protecció�individual:�

� Serà�obligatori� l'ús�de�casc� i�botes�de�seguretat�amb�puntera�metàl�lica� i� sola�
antilliscant,�homologats�per�la�UE.�

� És�preceptiu�l'ús�de�granota�de�treball.�

� Cinturó�anticaigudes�homologat,�classe�C,�en�treballs�d'alçada.�

� Sàgola�d'ancoratge�per�a�desplaçaments�del�cinturó�de�seguretat�i�fiançament.�

� Els� personal� que� treballi� a� la� posada� a� l'obra� de� formigó� farà� servir� ulleres,�
guants�i�botes�de�goma.�

� El� personal� que� manipuli� ferro� d'armar� es� protegirà� amb� guants� de� punt� i�
palma�de�làtex�rugós�(o�similar�antitall).�

� Els� soldadors� faran� servir� a�més�d'ulleres� amb�visor�de�DIN�9�per� a�oxitall,� o�
universals�antiimpactes�per�a�l'esmolat,�guants�de�mànega�llarga�de�soldador,�mandil�
jaqueta�i�polaines�ignífugues.�

�
Buidats�i�moviments�de�terres:�
�

Riscos�més�freqüents:�

� Lliscament,�sifonament�i�esllavissada�del�terreny�

� Atropellament�i�cops�amb�la�maquinària.�

� Bolcada�o�falses�maniobres�de�la�maquinària�mòbil�

�

�
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� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Interferències�amb�instal.lacions�de�subministrament�públic.�

Proteccions�col�lectives:�

� En�tot�moment�es�mantindrà�les�zones�de�treball�netes�i�ordenades.�

� A�nivell�del�sòl,�s'acotaran�les�àrees�de�treball�sempre�que�es�prevegi�circulació�
de� persones� o� vehicles� i� es� col�locaran� els� senyals� SNS�311� "RISCOS� DE� CAIGUDES� A�
DIFERENT�NIVELL"�i�SNS�310�"MAQUINÀRIA�PESADA�EN�MOVIMENT".�

� Les� rampes� d'accés� de� vehicles� a� l'àrea� de� treball� seran� independents� dels�
accessos�de�vianants.�

� Quan� necessàriament� els� accessos� hagin� de� ser� comuns,� es� delimitaran� als�
vianants�mitjançant�tanques,�voreres�o�mitjans�equivalents.�

� La� barana� situada� a� la� coronació� del� mur� perimetral� no� es� retirarà� fins� a�
l'execució� del� nivell� del� carrer.� S'evitarà� mitjançant� cinta� de� abalissament� i�
senyalització�adequada� la�permanència�o�pas�de�persones�sota�càrrega�suspesa.�La�
sortida� del� recinte� de� l'obra� a� la� zona� d'oficines� i� vestuaris� serà� degudament�
protegida� amb� una� marquesina� de� seguretat� capaç� de� suportar� la� caiguda� dels�
materials�comuns.�

� Sempre� que� s'hissin� materials� i� la� grandària� o� la� forma� d'aquests� pugui�
ocasionar�topades�amb�l'estructura�i�altres�elements,�es�guiarà�la�càrrega�amb�cables�
o�corda�de�retinguda.�

� La� maquinària� de� moviment� de� terres� disposarà� de� cabina� amb� pòrtic�
antivolcada,�d'extintor�i�de�dispositiu�avisador�acústic�de�marxa�enrera.�

� Es�disposarà�d'una� il�luminació�amb�focus� fixos�o�mòbils,�que�en�tot�moment�
proporcionin�visibilitat�suficient�a�la�totalitat�de�les�zones�de�treball�i�circulació.�

� Els� materials� sobrants,� procedents� de� l'apuntalament,� desencofrat� o� retalls�
metàl�lics�s'arreplegaran�a�suficient�distància�de� les�zones�de�circulació� i� treball.�Es�
retiraran�els�elements�punxants�o�tallants�que�en�sobresurtin.�

�

Equips�de�protecció�individual:�

� Serà�obligatori� l'ús�de�casc� i�botes�de�seguretat�amb�puntera�metàl�lica� i� sola�
antilliscant,�homologats�per�la�UE.�

� És�preceptiu�l'ús�de�granota�de�treball.�

� Cinturó�anticaigudes�homologat,�classe�C,�en�treballs�d'alçada.�

� Sàgola�d'ancoratge�per�a�desplaçaments�del�cinturó�de�seguretat�i�fiançament.�
�

Fonaments�o�treballs�a�interior�de�rases�o�en�fondària:�

�

Riscos�més�freqüents:�

� Lliscament�i�esllavissada�del�terreny�

� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Atropellament�i�cops�amb�la�maquinària.�

� Cops�i�talls�amb�eines�de�mà.�
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� Interferències�amb�instal.lacions�de�subministrament.�

� Desplom�i�caigudes�d'edificis�veïns.�

Proteccions�col�lectives:�

� En�tot�moment�es�mantindran�les�zones�de�treball�netes�i�ordenades.�

� A�nivell�del�sòl�s'acotaran�les�àrees�de�treball�sempre�que�es�prevegi�circulació�
de�personal�o�vehicles�a�les�seves�proximitats�i�es�col�locarà�el�senyal�SNS�311�"RISCOS�
DE�CAIGUDES�A�DIFERENT�NIVELL".�

� Als� accessos� de� vehicles� a� l'àrea� de� treball� es� col�locarà� el� senyal� "PERILL�
INDETERMINAT"�i�el�rètol�"SORTIDA�DE�CAMIONS".�

� Les�zones�de�pas�sobre�les�excavacions�de�fonaments�es�realitzarà�mitjançant�
passarel�les� de� barana� als� dos� cantons.� Les� provisions� d'armadures� disposaran� de�
zones�predeterminades�i�abalisades.�

Equips�de�protecció�personal:�

� Serà� obligatori� l'ús� de� casc� i� botes� de� seguretat� amb� puntera� metàl�lica,�
homologats�per�la�UE.�

� Es�preceptiu�l'ús�de�la�granota�de�treball.�

� El� personal� que� treballi� a� la� posada� a� l'obra� del� formigó� farà� servir� ulleres�
panoràmiques,�guants�i�botes�de�goma,�amb�puntera�metàl�lica.�

� El� personal� que�manipuli� ferro� d'armar� es� protegirà� amb�guants� antitallada� i�
espatlleres.�

�
Xarxa�de�sanejament:�

�

Riscos�més�freqüents:�

� Esllavissades�del�terreny�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

� Cop�i�talls.�

� Atrapament�amb�tubs�i�elements�d'hissat�

Proteccions�col�lectives:�

� En�tot�moment�es�mantindran�netes�i�ordenades�les�àrees�de�treball.�

� A�nivell�del�sòl�s'acotaran�les�àrees�de�treball�sempre�que�es�prevegi�circulació�
de�personal�o�vehicles�a�les�seves�proximitats�i�es�col�locarà�el�senyal�SNS�311�"RISC�
DE�CAIGUDA�A�DIFERENT�NIVELL".�

� En�treballs�a�l'interior�de�rases�de�profunditat�superior�a�1,30m,�si�l'estabilitat�
del�terreny�ho�aconsella,�s'entibaran�o�atalussaran�adequadament�els�laterals.�

Equips�de�protecció�personal:�

� Serà� obligatori� l'ús� del� casc� i� botes� de� seguretat� amb� puntera� metàl�lica,�
homologats�per�la�UE.�

� Es�preceptiu�l'ús�de�la�granota�de�treball.�

� El�personal�que�transporti�o�munti�tubs�es�protegirà�amb�guants�de�treball.�
�
�

�

�
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Ram�de�paleta:�

�

Riscos�més�freqüents:�

� Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

� Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�

� Caiguda�de�material.�

� Lesions�oculars.�

� Afeccions�a�la�pell.�

� Cops�i�talls�produïts�per�eines�de�mà.�

� Generació�de�pols.�

Proteccions�col�lectives:�

� En�tot�moment�es�mantindran�les�zones�de�treball�netes�i�ordenades.�

� Per�damunt�d'alçàries�de�treball�superiors�als�2m.,�la�bastida�ha�d'estar�provista�
de�barana�de�0,90�m.�d'alçada�mínima,�amb�protecció� intermedia� i�entompeu,�que�
sigui�capaç�de�suportar�una�empenta�tangencial�de�150�Kg/ml.�

� L'accés�a�les�bastides�de�més�de�1,50m.�d'alçada�es�farà�mitjançant�escales�de�
mà�provistes�de�recolzador�antilliscant�al�sòl�i�la�seva�longitud�haurà�de�sobrepassar�
al�menys�0,70m.�la�superfície�superior�de�la�plataforma�de�treball.�

� Els� treballs� en� paraments� de� més� de� 4m.� d'alçada� a� nivell� del� sòl� s'acotarà�
l'àrea�de�treball�i�es�col�locarà�el�senyal�SNS�307�"RISC�DE�CAIGUDA�D'OBJECTES",�quedant�
terminantment�prohibit�el�pas�per�sota�de�la�bastida.�

� Sempre�que�sigui�indispensable�muntar�una�bastida�prop�d'�un�forat�de�forjat�o�
façana� serà�obligatori�per�als�operaris� fer� servir� el� cinturó�de� seguretat,�o�dotar� la�
bastida�de�baranes�sòlides.�

� En�aquests�casos,�les�característiques�de�seguretat�han�de�ser�les�següents:�

1. Disposar�de� les�bastides�necessàries�perquè� l'operari�no�hagi�de�treballar�per�
damunt�de�les�espatlles.�

2. Fins� a� 3m.� d'alçada� es� podran� fer� servir� les� bastides� de� cavallets� fixos� sense�
travaments.�

3. Per� sobre�dels�3m.� i� fins� a�6m.� (màxima�alçada�permesa�per�aquest� tipus�de�
bastides)�es�faran�servir�cavallets�armats�de�bastidors�mòbils�travats.�

4. Totes� les� plataformes� que� formen� la� bastida� han� d'estar� subjectades� als�
cavallets�per�sogalls�i�no�poden�volar�més�de�0,20m.�

5. L'amplada�mínima�de�la�plataforma�de�treball�serà�de�0,60m.�

6. Es� prohibeix� adossar� les� bastides� a� envans� o� pilastres� acabats� de� fer,� ni� a�
qualsevol�altre�mitjà�de�suport�fortuït�que�no�sigui�el�cavallet�sòlidament�construït.�

Equips�de�protecció�individual:�

� Serà� obligatori� l'ús� de� casc� i� botes� de� seguretat� amb� puntera� metàl�lica,�
homologats�per�la�UE.�

� És�aconsellable�l'ús�de�guants�de�goma�o�crema�protectora�per�les�mans�quan�
es�manipuli�morter.�

� El� tragí� manual� de� material� ceràmic� es� realitzarà� amb� guants� antitallada� de�
làtex�rugós.�
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� S'haurà�de�dotar�els�treballadors�d'altres�elements�de�protecció�sempre�que�les�
condicions� de� treball� ho� exigeixin,� sempre� de� conformitat� als� RD� 1407/1992� (BOE�
28/12/1992),�RD�159/1995�(BOE�08/03/1995)�i�RD�773/1997�(BOE�12/06/1997).�

�
Instal�lacions:�

�

Riscos�més�freqüents:�

Instal�lacions�de�fontaneria�i�gas:�

� Topades�contra�objectes�

� Ferides�a�les�extremitats�superiors�

� Cremades�per�flamarada�de�bufador,�explosions�o�incendis.�

Instal�lacions�d'electricitat:�

� Caigudes�de�personal�a�diferent�nivell�per�l'ús�inadequat�de�l'escala�i/o�bastida.�

� Contactes�elèctrics�directes�

� Contactes�elèctrics�indirectes�

� Deflagracions�amb�projecció�de�partícules�als�ulls.�

� Talls�a�extremitats�superiors.�

Proteccions�col.lectives:�

Instal�lacions�de�fontaneria�i�gas:�

� Les� màquines� i� eines� portàtils� accionades� per� electricitat,� seran� de� doble�
aïllament.�Mai�no�es�faran�servir�com�a�fil�neutre�o�connexió�a�terra�els�conductes�ja�
instal�lats�de�fontaneria�o�calefacció.�

� Comprovació�prèvia�a�la�utilització�dels�equips�de�oxitallada,�fuites�de�mànega�i�
bufadors,� vàlvules� antiretorn� de� flamarada,� estat� dels� manorreductors� i�
manòmetres.�

� Les�ampolles�de�gas�seran�retirades�de�les�proximitats�de�tota�font�de�calor�i�es�
protegiran�del�sol.�

� Comprovació�general�de�les�eines�manuals�per�a�evitar�topades�i�talls.�

Instal�lacions�d'electricitat:�

� Comprovació�de�l'absència�de�tensió�a� les�connexions.�Les�proves�que�s'hagin�
de� fer� amb� tensió� es� realitzaran� després� de� comprovar� els� circuits,� la� continuïtat,�
l'aïllament�i�l'operativitat�de�les�proteccions�de�la�instal�lació.�

� Revisió�periòdica�de�la�instal�lació�per�comprovar�l'eficàcia�de�les�proteccions,�
connexions�i�absències�de�puntejats.�

� Zona�de�treball�ben�il�luminada�i�senyalitzada.�

Equips�de�protecció�individual:�

Instal�lacions�de�fontaneria:�

� Serà�obligatori�l'ús�del�casc,�homologat�per�la�UE.�

� És�preceptiu�l'ús�de�granota�de�treball.�

� Guants�de�protecció.�

� Els�soldadors�es�protegiran�amb�devantal�de�cuir,�ulleres�i�botes�polaines.�

Instal�lacions�d'electricitat:�

� Serà�obligatori�l'ús�del�casc,�homologat�per�la�UE.�

�
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� És�preceptiu�l'ús�de�granota�de�treball.�

� Pantalla� facial� dielèctrica� i� ulleres� lleugerament� acolorides� (p.e.� 5DIN),� per�
realitzar�treballs�de�tensió.�

� Calçat�dielèctric.�

� Guant�aïllants�per�a�treballs�en�tensió.�

� Eines�amb�mànec�aïllant.�

� Escala�de�tisora�amb�calçat�antilliscant�a�la�base�i�tirant�per�a�evitar�ne�la�total�
obertura.�

� Discriminador�de�tensió�i�eines�dielèctriques�homologades.�

�
1. Riscos�de�danys�a�tercers�i�mesures�de�protecció:�

Riscos�de�danys�a�tercers:�

Els� riscos� que� durant� les� diferents� fases� d'execució� de� l'obra� poden� afectar� les�
persones�o�objectes�són�els�següents:�

1. Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�

2. Caiguda�d'objectes.�

3. Atropellaments.�

4. Col�lisions�amb�obstacles�a�la�vorera�

Mesures�de�protecció�a�tercers:�

Es� consideraran� les�mesures� de� protecció� següents� per� tal� de� cobrir� el� risc� de� les�
persones�que�transiten�pels�voltants�de�l'obra:�

1. Muntatge� de� tanques,� a� base� d'elements� prefabricats,� de� 2m.� d'alçada,�
separant�el�perímetre�de�l'obra�de�les�zones�de�trànsit�exterior.�

2. Per� a� la� protecció� de� persones� i� vehicles� que� transitin� pels� carrers� limítrofs,�
s'instal�larà�un�passadís�cobert�d'estructura�tubular�amb�senyals,�que�hauran�de�ser�
òptiques� i� lluminoses�per�a� la�nit,�per�a� indicar�el�gàlib�de�les�proteccions�al�trànsit�
rodat.�Opcionalment,�es�podrà�instal�lar�en�el�perímetre�de�la�façana�una�marquesina�
en�voladís�de�material�resistent.�

3. Si�fos�necessari�ocupar�la�vorera�durant�l'aplec�de�materials�a�l'obra,�durant�la�
maniobra� de� descàrrega� es� canalitzarà� el� trànsit� de� vianants� per� l'interior� del�
passadís�de�vianants�i�el�de�vehicles�per�fora�de�les�zones�d'afectació�de�la�maniobra,�
amb� protecció� a� base� de� reixes� metàl�liques� de� separació� d'àrees.� Es� col�locaran�
llums�de�gàlib�nocturns� i� senyals�de�trànsit�que�avisin�els�vehicles�de� la�situació�de�
perill.�

4. �
Riscos�per�al�desplaçament�a�l'obra�i�mesures�de�protecció:�

Si�l'obra�es�troba�dins�del�casc�urbà�i�en�una�zona�habitada,�s'adoptaran�les�mesures�
preventives�següents:�

1. Xarxa� teló� de� malla,� cobrint� la� bastida� tubular� que� eventualment� es� pugui�
col�locar�a�la�façana�principal�per�a�reduir�la�proliferació�de�pols�i�impedir�la�caiguda�
d'objectes�a�la�via�pública.�

2. Tancament� perimetral� de� l'estructura� portant� del� muntacàrregues� de� l'obra,�
mitjançant�lona�o�canyís.�
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3. Limitador�de�gir�per�a�la�grua�torre,�per�tal�de�no�permetre�interferències�amb�
les�edificacions�limítrofs.�

4. Conducció�contínua�d'evacuació�de�brossa,�preferiblement�amb�mòduls�
articulats�de�poliester,�per�a�reduir�el�nivell�de�soroll�de�les�descàrregues,�amb�
abocament�directe�a�contenidors�o�si�elàstic�d'aplec�al�nivell�del�carrer.�

�
RELACIÓ� NO� EXHAUSTIVA� DELS� TREBALLS� QUE� IMPLIQUEN� RISCOS� ESPECIALS�
(Annex�II�del�R.D.1627/1997):�
�

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

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

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

4� � Treballs�en�la�proximitat�de�línies�elèctriques�d'alta�tensió�
5� � Treballs�que�exposin�a�risc�d'ofegament�per�immersió�
6� � Obres� d'excavació� de� túnels,� pous� i� altres� treballs� que� suposin�

moviments�de�terres�subterranis�
7� � Treballs�realitzats�en�immersió�amb�equip�subaquàtic�
8� � Treballs�realitzats�en�cambres�d'aire�comprimit�
9� � Treballs�que�impliquin�l'ús�d'explosius�

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

� � � �����
MESURES�DE�PREVENCIÓ�I�PROTECCIÓ�GLOBALS�A�L’OBRA�

�
Com�a�criteri�general�primaran�les�proteccions�col�lectives�en�front�les�individuals.�A�més,��

s'hauran�de�mantenir�en�bon�estat�de�conservació�els�medis�auxiliars,�la�maquinària�i�les�eines�
de� treball.� D'altra� banda� els� medis� de� protecció� hauran� d'estar� homologats� segons� la�
normativa�vigent.�
�
Tanmateix,� les� mesures� relacionades� s'hauran� de� tenir� en� compte� pels� previsibles� treballs�
posteriors�(reparació,�manteniment...).�
�

MESURES�DE�PROTECCIÓ�COL�LECTIVA�
�

�� Organització� i�planificació�dels� treballs�per�evitar� interferències�entre� les�
diferents�feines�i�circulacions�dins�l'obra�

�� Senyalització�de�les�zones�de�perill�
�� Preveure�el�sistema�de�circulació�de�vehicles�i�la�seva�senyalització,�tant�a�

l'interior�de�l'obra�com�en�relació�amb�els�vials�exteriors�
�� Deixar� una� zona� lliure� a� l'entorn� de� la� zona� excavada� pel� pas� de�

maquinària�

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

�� Respectar�les�distàncies�de�seguretat�amb�les�Instal�lacions�existents�
�� Els� elements�de� les� Instal�lacions�han�d'estar� amb� les� seves�proteccions�

aïllants�
�� Fonamentació�correcta�de�la�maquinària�d'obra�
�� Muntatge� de� grues� fet� per� una� empresa� especialitzada,� amb� revisions�

periòdiques,� control� de� la� càrrega� màxima,� delimitació� del� radi� d'acció,�
frenada,�blocatge,�etc�

�� Revisió�periòdica�i�manteniment�de�maquinària�i�equips�d'obra�
�� Sistema�de�rec�que�impedeixi�l'emissió�de�pols�en�gran�quantitat�
�� Comprovació�de�l'adequació�de�les�solucions�d'execució�a�l'estat�real�dels�

elements�(subsòl,�edificacions�veïnes)�
�� Comprovació� d'apuntalaments,� condicions� d'estrebats� i� pantalles� de�

protecció�de�rases�
�� Utilització�de�paviments�antilliscants.��
�� Col�locació�de�baranes�de�protecció�en�llocs�amb�perill�de�caiguda.�
�� Col�locació�de�xarxat�en�forats�horitzontals�
�� Protecció� de� forats� i� façanes� per� evitar� la� caiguda� d'objectes� (xarxes,�

lones)�
�� Ús�de�canalitzacions�d'evacuació�de�runes,�correctament�instal�lades�
�� Ús�d'escales�de�mà,�plataformes�de�treball�i�bastides�
�� Col�locació�de�plataformes�de�recepció�de�materials�en�plantes�altes.�
�

MESURES�DE�PROTECCIÓ�INDIVIDUAL�
�

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

�� Utilització�de�calçat�de�seguretat�
�� Utilització�de�casc�homologat�
�� A�totes�les�zones�elevades�on�no�hi�hagi�sistemes�fixes�de�protecció�caldrà�

establir� punts� d'ancoratge� segurs� per� poder� subjectar�hi� el� cinturó� de�
seguretat�homologat,�la�utilització�del�qual�serà�obligatòria�

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

�� Utilització�de�protectors�auditius�homologats�en�ambients�excessivament�
sorollosos�

�� Utilització�de�mandils�
�� Sistemes�de�subjecció�permanent� i�de�vigilància�per�més�d'un�operari�en�

els� treballs� amb� perill� d'intoxicació.� Utilització� d'equips� de�
subministrament�d'aire.�

�
�
MESURES�DE�PROTECCIÓ�A�TERCERS�
�
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�� Tancament,� senyalització� i� enllumenat� de� l'obra.� Cas� que� el� tancament�
envaeixi� la� calçada� s'ha� de� preveure� un� passadís� protegit� pel� pas� de�
vianants.�El�tancament�ha�d'impedir�que�persones�alienes�a�l'obra�puguin�
entrar.�

�� Preveure�el�sistema�de�circulació�de�vehicles�tant�a�l'interior�de�l'obra�com�
en�relació�amb�els�vials�exteriors�

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

�� Comprovació�de�l'adequació�de�les�solucions�d'execució�a�l'estat�real�dels�
elements�(subsòl,�edificacions�veïnes)�

�� Protecció� de� forats� i� façanes� per� evitar� la� caiguda� d'objectes� (xarxes,�
lones)�

�
� PRIMERS�AUXILIS�
�
� Es� disposarà� d'una� farmaciola� amb� el� contingut� de� material� especificat� a� la� normativa�
vigent.�
�
� S'informarà� a� l'inici� de� l'obra,� de� la� situació� dels� diferents� centres� mèdics� als� quals�
s'hauran� de� traslladar� els� accidentats.� És� convenient� disposar� a� l'obra� i� en� lloc� ben� visible,�
d'una� llista� amb� els� telèfons� i� adreces� dels� centres� assignats� per� a� urgències,� ambulàncies,�
taxis,�etc.�per�garantir�el�ràpid�trasllat�dels�possibles�accidentats.�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
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NORMATIVA�APLICABLE�
�

Legislació�específica�de�seguretat�i�salut�en�la�construcció�
�

�� Directiva�92/57/CEE�de��24�de�Junio�(DO:�26/08/92)�
Disposiciones� mínimas� de� seguridad� y� de� salud� que� deben� aplicarse� en� las� obras� de�
construcción�temporales�o�móviles�

�� RD�1627/1997�de�24�de�octubre�(BOE:�25/10/97)�
Disposiciones�mínimas�de�Seguridad�y�de�Salud�en�las�obras�de�construcción�
Transposició�de�la�Directiva�92/57/CEE�
Deroga� el� RD� 555/86� sobre� obligatorietat� d'inclusió� d'Estudi� de� Seguretat� i� Higiene� en�
projectes�d'edificació�i�obres�públiques�

�� Ley�31/1995�de�8�de�noviembre�(BOE:�10/11/95)�
Prevención�de�riesgos�laborales�

Desenvolupament�de�la�Llei�a�través�de�les�següents�disposicions:�
�� RD�39/1997�de�17�de�enero�(BOE:�31/01/97)�
Reglamento�de�los�Servicios�de�Prevención�
�� RD�485/1997�de�14�de�abril�(BOE:�23/04/97)�
Disposiciones�mínimas�en�materia�de�señalización,�de�seguridad�y�salud�en�el�trabajo�
�� RD�486/1997�de�14�de�abril�(BOE:�23/04/97)�
Disposiciones�mínimas�de�seguridad�y�salud�en�los�lugares�de�trabajo�
En�el�capítol�1�excloeix� les�obres�de�construcció�però�el�RD�1627/1997�l'esmenta�en�
quant�a�escales�de�mà.�
Modifica� i� deroga� alguns� capítols� de� la� Ordenanza� de� Seguridad� e� Higiene� en� el�
trabajo�(O.�09/03/1971).�
�� RD�487/1997�de�14�de�abril�(BOE:�23/04/97)�
Disposiciones�mínimas�de� seguridad�y� salud� relativas�a� la�manipulación�manual�de�
cargas�que�entrañe�riesgos,�en�particular�dorsolumbares,�para�los�trabajadores�
�� RD�488/1997�de�14�de�abril�(BOE:�23/04/97)�
Disposiciones� mínimas� de� seguridad� y� salud� relativas� al� trabajo� con� equipos� que�
incluyen�pantallas�de�visualización�
�� RD�664/1997�de�12�de�mayo�(BOE:�24/05/97)�
Protección� de� los� trabajadores� contra� los� riesgos� relacionados� con� la� exposición� a�
agentes�biológicos�durante�el�trabajo�
�� RD�665/1997�de�12�de�mayo�(BOE:�24/05/97)�
Protección� de� los� trabajadores� contra� los� riesgos� relacionados� con� la� exposición� a�
agentes�cancerígenos�durante�el�trabajo�
�� RD�773/1997�de�30�de�mayo�(BOE:�12/06/97)�
Disposiciones� mínimas� de� seguridad� y� salud,� relativas� a� la� utilización� por� los�
trabajadores�de�equipos�de�protección�individual�
�� RD�1215/1997�de�18�de�julio�(BOE:�07/08/97)�
Disposiciones�mínimas�de�seguridad�y�salud�para� la�utilización�por� los� trabajadores�
de�los�equipos�de�trabajo�
Transposició�de�la�Directiva�89/655/CEE�sobre�utilització�dels�equips�de�treball�
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Modifica� i� deroga� alguns� capítols� de� la� Ordenanza� de� Seguridad� e� Higiene� en� el�
trabajo�(O.�09/03/1971)�
�� O.�de�20�de�mayo�de�1952�(BOE:�15/06/52)�
Reglamento�de�Seguridad�e�Higiene�del�Trabajo�en�la�industria�de�la�Construcción�
Modificacions:� O.�de�10�de�diciembre�de�1953�(BOE:�22/12/53)�
O.�de�23�de�septiembre�de�1966�(BOE:�01/10/66)�
Art.�100�a�105�derogats�per�O.�de�20�de�gener�de�1956�
�� O.�de�31�de�enero�de�1940.�Andamios:�Cap.�VII,�art.�66º�a�74º�(BOE:�03/02/40)�
� � � Reglamento�general�sobre�Seguridad�e�Higiene�
�� O.� de� 28� de� agosto� de� 1970.� Art.� 1º� a� 4º,� 183º� a� 291º� y� Anexos� I� y� II� (BOE:�
05/09/70;�09/09/70)�
Ordenanza�del�trabajo�para�las�industrias�de�la�Construcción,�vidrio�y�cerámica�
� Correció�d'errades:� BOE:�17/10/70�
�
��O.�de�20�de�septiembre�de�1986�(BOE:�13/10/86)�
Modelo�de�libro�de�incidencias�correspondiente�a�las�obras�en�que�sea�obligatorio�
el�estudio�de�Seguridad�e�Higiene�

����Correcció�d'errades:� BOE:�31/10/86�
�� O.�de�16�de�diciembre�de�1987�(BOE:�29/12/87)�
Nuevos�modelos�para�la�notificación�de�accidentes�de�trabajo�e�instrucciones�para�
su�cumplimiento�y�tramitación�
�� O.�de�31�de�agosto�de�1987�(BOE:�18/09/87)�
Señalización,�balizamiento,� limpieza�y�terminación�de�obras� fijas�en�vías� fuera�de�
poblado�
�� O.�de�23�de�mayo�de�1977�(BOE:�14/06/77)�
Reglamento�de�aparatos�elevadores�para�obras�
Modificació:� O.�de�7�de�marzo�de�1981�(BOE:�14/03/81)�
�� O.�de�28�de�junio�de�1988�(BOE:�07/07/88)�
Intrucción� Técnica� Complementaria�MIE�AEM� 2� del� Reglamento� de� Aparatos� de�
elevación�y�Manutención�referente�a�grúas�torre�desmontables�para�obras�
Modificació:� O.�de�16�de�abril�de�1990�(BOE:�24/04/90)�
�� O.�de�31�de�octubre�de�1984�(BOE:�07/11/84)�
Reglamento�sobre�seguridad�de�los�trabajos�con�riesgo�de�amianto�
�� O.�de�7�de�enero�de�1987�(BOE:�15/01/87)�
Normas� complementarias� del� Reglamento� sobre� seguridad� de� los� trabajos� con�
riesgo�de�amianto�
�� RD�1316/1989�de�27�de�octubre�(BOE:�02/11/89)�
Protección� a� los� trabajadores� frente� a� los� riesgos� derivados� de� la� exposición� al�
ruido�durante�el�trabajo�
�� O.�de�9�de�marzo�de�1971�(BOE:�16�i�17/03/71)�
Ordenanza�General�de�Seguridad�e�Higiene�en�el�trabajo�
Correcció�d'errades:� BOE:�06/04/71�
Modificació:� � BOE:�02/11/89�

�
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Derogats� alguns� capítols� per:� Ley� 31/1995,� RD� 485/1997,� RD� 486/1997,� RD�
664/1997,�RD�665/1997,�RD�773/1997�i�RD�1215/1997�
�� O.�de�12�de�gener�de�1998�(DOG:�27/01/98)�
S'aprova�el�model�de�Llibre�d'Incidències�en�obres�de�construcció�
�
�� Resoluciones�aprobatorias�de�Normas�técnicas�Reglamentarias�para�distintos�
medios�de�protección�personal�de�trabajadores��
�� R.� de� 14� de� diciembre� de� 1974� (BOE:� 30/12/74):� N.R.� MT�1:� Cascos� no�
metálicos�
�� R.�de�28�de�julio�de�1975�(BOE:�01/09/75):�N.R.�MT�2:�Protectores�auditivos�
�� R.� de� 28� de� julio� de� 1975� (BOE:� 02/09/75):� N.R.� MT�3:� Pantallas� para�
soldadores�
Modificació:�BOE:�24/10/75�
�� R.� de� 28� de� julio� de� 1975� (BOE:� 03/09/75):� N.R.�MT�4:� Guantes� aislantes� de�
electricidad�
Modificació:�BOE:�25/10/75�
�� R.� de� 28� de� julio� de� 1975� (BOE:� 04/09/75):�N.R.�MT�5:� Calzado�de� seguridad�
contra�riesgos�mecánicos�
Modificació:�BOE:�27/10/75�
�� R.�de�28�de�julio�de�1975�(BOE:�05/09/75):�N.R.�MT�6:�Banquetas�aislantes�de�
maniobras�
Modificació:�BOE:�28/10/75����������� � ��
�� R.�de�28�de� julio�de�1975� (BOE:�06/09/75):�N.R.�MT�7:�Equipos�de�protección�
personal�de�vias�respiratorias.�Normas�comunes�y�adaptadores�faciales�
Modificació:�BOE:�29/10/75�
�� R.�de�28�de� julio�de�1975� (BOE:�08/09/75):�N.R.�MT�8:�Equipos�de�protección�
personal�de�vias�respiratorias:�filtros�mecánicos�
Modificació:�BOE:�30/10/75�
�� R.�de�28�de� julio�de�1975� (BOE:�09/09/75):�N.R.�MT�9:�Equipos�de�protección�
personal�de�vias�respiratorias:�mascarillas�autofiltrantes�
Modificació:�BOE:�31/10/75�
�� R.�de�28�de�julio�de�1975�(BOE:�10/09/75):�N.R.�MT�10:�Equipos�de�protección�
personal�de�vias�respiratorias:�filtros�químicos�y�mixtos�contra�amoníaco�
Modificació:�BOE:�01/11/75�
�� Normativa�d'àmbit�local�(ordenances�municipals)�
�
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PLECS�DE�CONDICIONS�
�

En�la�redacció�d'aquest�estudi�s'ha�tingut�en�compte�la�legislació�en�matèria�de�seguretat�
relacionada�en�la�segona�part�d'aquest�plec,�i�en�especial�la�Llei�31/1995,�de�8�de�novembre,�de�
Prevenció� de� Riscos� Laborals,� i� el� Reial� Decret� 1627/1997,� de� 24� d'octubre,� segons� el� qual�
s'estableixen�disposicions�mínimes�de�seguretat�i�de�salut�en�les�obres�de�construcció.�
�

Aquest�estudi�de�seguretat�i�salut�forma�part�del�projecte�d'execució�d'obra�o,�en�el�seu�
cas,� del� projecte� d'obra,� és� coherent� amb� el� contingut� del� mateix� i� recull� les� mesures�
preventives�adequades�als�riscos�que�comporti�la�realització�de�l'obra.�
�

A� tals� efectes,� el� pressupost� de� l'estudi� de� seguretat� i� salut� ha� d'anar� incorporat� al�
pressupost�general�de�l'obra�com�un�capítol�més�del�mateix.�
� �

No�s'inclouen�en�el�pressupost�de� l'estudi�de�seguretat� i� salut�els� costos�exigits�per�a� la�
correcta� execució� dels� treballs,� conforme� a� les� normes� reglamentàries� en� vigor� i� els� criteris�
tècnics�generalment�admesos,�emanats�d'organismes�especialitzats.�
�

Els�amidaments,�qualitats�i�valoracions�recollides�en�el�pressupost�de�l'estudi�de�seguretat�
i�salut�podran�ser�modificades�o�substituïdes�per�alternatives�proposades�pel�contractista�en�el�
pla� de� seguretat� i� salut� a� que� es� refereix� l'article� 7� de� RD,� prèvia� justificació� tècnica�
convenientment�motivada,�sempre�que�no�suposi�disminució�de�l'import�total,�ni� �dels�nivells�
de�protecció�continguts�en�l'estudi.�
�

Segons�el�RD,�el�promotor�està�obligat�a�que�en�la�fase�de�redacció�del�projecte�s'elabori�
un�estudi�de�seguretat�i�salut�en�els�projectes�d'obres,�quan�en�l'elaboració�del�projecte�d'obra�
intervinguin� diversos� projectistes,� el� promotor� designarà� un� coordinador� en� matèria� de�
seguretat�i�de�salut�durant�l'elaboració�del�projecte�d'obra.�
�

La�designació�dels�coordinadors�no�eximeix�al�promotor�de�les�seves�responsabilitats.�
�
Visat�de�projectes�(Art.�17�del�RD�1627/97)�
�
La� inclusió� en� el� projecte� d'execució� d'obra� de� l'estudi� bàsic� serà� requisit� necessari� per� al�
visat� per� part� del� Col�legi� professional,� per� a� l'expedició� de� la� llicencia�municipal� i� d'altres�
autoritzacions�i�tràmits�per�part�de�les�Administracions�publiques.�
�
En�la�tramitació�per�a�l'aprovació�dels�projectes�d'obres�de�les�Administracions�publiques�es�
farà� declaració� expressa� en� l'Oficina� de� Supervisió� de� Projectes� o� òrgan� equivalent� de� la�
inclusió�de�l'estudi�de�seguretat�i�salut,�o�en�el�seu�cas,�de�l'estudi�bàsic.�
�
Pla�de�seguretat�i�salut�(art.�RD�1627/97)�
�
En� aplicació� de� l'estudi� de� seguretat� i� salut� o,� en� el� seu� cas,� de� l'estudi� bàsic,� cada�
contractista�elaborarà�un�pla�de�seguretat�i�salut�en�el�treball�en�el�que�s'analitzen,�estudien,�
desenvolupen� i� complementen� les� previsions� contingudes� en� l'estudi� o� estudi� bàsic,� en�
funció�del�seu�propi�sistema�d'execució�de�l'obra.�En�aquest�pla�s'inclouran�les�propostes�de�
mesures� alternatives� de� prevenció� que� el� contractista� proposi� amb� la� corresponent�
justificació� tècnica,�que�no�podrà� implicar�disminució�dels�nivells�de�protecció�previstos�en�
l'estudi�o�estudi�bàsic.�En�el�cas�de�plans�de�seguretat�i�salut�elaborats�en�aplicació�de�l'estudi�
de� seguretat� i� salut� les� propostes� de�mesures� alternatives� de� prevenció� inclouran� la� seva�

�

�
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valoració� econòmica,� que� no� podrà� implicar� disminució� de� l'import� total,� d'acord� amb� el�
segon�paràgraf�de�l'apartat�4�de�l'article�5�del�RD.�
�
Quan�en� l'execució�de� l'obra� intervingui�més�d'una�empresa,�o�una�empresa� i� treballadors�
autònoms,� el� promotor,� abans� de� l'inici� dels� treballs� o� tan� aviat� com� es� verifiqui� aquesta�
circumstancia,�designarà�un�coordinador�en�matèria�de�seguretat�i�salut�durant�l'execució�de�
l'obra.�
�
La� designació� dels� coordinadors� en� matèria� de� seguretat� i� salut� durant� l'elaboració� del�
projecte�d'obra�i�durant�l'execució�de�l'obra�podrà�recaure�en�la�mateixa�persona.�
�
El�pla�de�seguretat�i�salut�haurà�de�ser�aprovat,�abans�de�l'inici�de�l'obra,�pel�coordinador�en�
matèria�de�seguretat�i�salut�durant�l'execució�de�l'obra.�
�
En�el�cas�d'obres�de� les�Administracions�públiques,�el�pla�amb�el�corresponent� informe�del�
coordinador� en�matèria� de� seguretat� i� salut� durant� l'execució� de� l'obra,� s'elevarà� per� a� la�
seva�aprovació�a�l'Administració�publica�que�hagi�adjudicat�l'obra.�
�
Quan�no�sigui�necessària�la�designació�del�coordinador,�les�funcions�que�se�li�atribueixen�en�
els�paràgrafs�anteriors�seran�assumides�per�la�direcció�facultativa.�
�
Així�mateix,�el�pla�de�seguretat�i�salut�estarà�en�l'obra�a�disposició�permanent�de�la�direcció�
facultativa.�
�
Els� contractistes� i� els� subcontractistes� dels� coordinadors,� de� la� direcció� facultativa� i� del�
promotor�no�eximiran�de�les�seves�responsabilitats�als�contractistes�i�als�subcontratctistes.�
�
Llibre�d'incidències�(Art.�13�del�RD�1627/97)�
�
En�cada�centre�de�treball�existirà,�amb�finalitats�de�control�i�seguiment�del�pla�de�seguretat�i�
salut,�un�llibre�d'incidències�que�constarà�de�fulles�per�duplicat,�habilitat�a�tal�efecte.�Facilitat�
pel�Col�legi�Professional�al�que�pertanyi�el�tècnic�que�hagi�aprovat�el�Pla�de�Seguretat�i�Salut.�
En�les�obres�de�les�Administracions�publiques�ho�facilitarà�l'oficina�de�supervisió�de�projectes�
o�òrgans�equivalent.�
�
El� llibre�d'incidències�haurà�d'estar�sempre�en� l'obra,� i�estarà�en�poder�del�coordinador�en�
matèria� de� seguretat� i� salut� durant� l'execució� de� l'obra� o,� quan� no� fos� necessària� la�
designació�de�coordinador,�en�poder�de�la�direcció�facultativa.�
�
A� Aquest� llibre� hi� podran� accedir� la� direcció� facultativa� de� l'obra,� els� contractistes� i�
subcontractistes� i� els� treballadors� autònoms,� així� com� les� persones� o� òrgans� amb�
responsabilitats� en� matèria� de� prevenció� de� les� empreses� intevintents� en� l'obra,� els�
representants� dels� treballadors� i� els� tècnics� dels� òrgans� especialitzats� en� matèria� de�
seguretat� i�salut�en�el�treball�de�les�Administracions�publiques�competents,�que�podran�fer�
anotacions�en�ell,�relacionades�amb�les�finalitats�que�al�llibre�se�li�reconeixen.�
�
Efectuada�una�anotació�en�el� llibre�d'incidències,�el� coordinador�en�matèria�de� seguretat� i�
salut�durant�l'execució�de�l'obra,�o�quan�no�sigui�necessària�la�designació�de�coordinador,�la�
direcció� facultativa,� estaran� obligats� a� remetre,� en� el� termini� de� vint�i�quatre� hores,� una�
copia�a�la�Inspecció�de�Treball�i�Seguretat�i�Social�de�la�província�en�què�es�realitza�l'obra.�
�
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Igualment� hauran� de� notificar� les� anotacions� en� el� llibre� al� contractista� afectat� i� als�
representants�dels�treballadors�d'aquest.�
�
Avís�previ�(Art.�18�del�RD�1627/97)�
�
En� les� obres� incloses� en� l'àmbit� d'aplicació� del� present� Reial� Decret,� el� promotor� haurà�
d'efectuar�un�avís�a�l'autoritat�laboral�competent�abans�de�l'inici�dels�treballs.�
�
L'avís�previ�es�redactarà�d'acord�al�que�disposa�l'annex�III�del�RD;�s'haurà�d'exposar�en�l'obra�
de�forma�visible,�actualitzant�se�si�fos�necessari.�
�
Obertura�del�centre�de�treball�(Art.19�del�RD�1627/97)�
�
L'obertura� del� centre� de� treball� haurà� de� comunicar�se� � a� l'autoritat� laboral,� i� haurà�
d'incloure�el�pla�de�seguretat�i�salut�al�que�es�refereix�l'article�del�RD�1627/97.���������������������������������
�
El�pla�de�seguretat�i�salut�estarà�a�disposició�permanent�de�la�Inspecció�de�Treball�i�Seguretat�
Social�i�dels�tècnics�dels�òrgans�especialitzats�en�matèria�de�seguretat�i�salut�en�les�
Administracions�públiques�competents.�
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PRESCRIPCIONS�QUE�S'HAURAN�DE�COMPLIR�EN�RELACIÓ�AMB�LES�CARACTERÍSTIQUES,�LA�
UTILITZACIÓ� I� LA� CONSERVACIÓ� DE� LES� MÀQUINES,� ÚTILS,� FERRAMENTES,� SISTEMES� Y�
EQUIPS�PREVENTIUS:�
�
�
Aspectes�generals.�
� REGLAMENT�DE�SEGURETAT�I�HIGIENE�AL�TREBALL.O.M.�31�de�gener�de�1.940�B.O.E.�3�de�
febrer�de�1.940,�en�vigor�capítol�VII.�
� DISPOSICIONS�MÍNIMES�DE�SEGURETAT�I�SALUT�EN�ELS�LLOCS�DE�TREBALL.R.D.�486/1.997�
de�14�d'abril�de�1997.�
� REGLAMENT� DE� SEGURETAT� I� HIGIENE� AL� TREBALL� A� LA� INDÚSTRIA� DE� LA���
CONSTRUCCIÓ.O.M.�20�de�Maig�de�1.952�B.O.E.�15�de�Juny�de�1.958.�
� PRESCRIPCIONS�DE�SEGURETAT�A�LA�INDÚSTRIA�DE�L'EDIFICACIÓ.Conveni�O.I.T.�23�de�Juny�
de�1.937,�ratificat�el�12�de�Juny�de�1.958.�
� ORDENANÇA�LABORAL�DE�LA�CONSTRUCCIÓ,�VIDRE�I�CERÀMICA.O.M.�28�d'Agost�de�1.970.�
B.O.E.�5,7,8,9�de�Setembre�de�1.970,�en�vigor�capítols�VI�i�XVI.�
� ORDENANÇA�GENERAL�DE� SEGURETAT� I� HIGIENE� AL� TREBALL.O.M.� 9� de�Març� de� 1.971.�
B.O.E.�16�de�Març�de�1.971,�en�vigor�parts�del�títol�II.�
� REGLAMENT� D'ACTIVITATS�MOLESTES,� NOCIVES� INSALUBRES� I� PERILLOSES.D.2414/1.961�
de�30�de�Novembre�B.O.E.�7�de�Desembre�de�1.961.�
� ORDRE� APROVACIÓ� DE� MODEL� DE� LLIBRE� D'INCIDÈNCIES� EN� LES� OBRES� DE�
CONSTRUCCIÓ.O.�12�de�Gener�de�1998.�D.O.G.C.�2565�de�27�de�Gener�de�1998.�
� REGULACIÓ� DE� LA� JORNADA� DE� TREBALL,� JORNADES� ESPECIALS� I� DESCANS.R.D.�
2.001/1.983�de�28�de�Juliol�B.O.E.�3�d'Agost�de�1.983.�
� ESTABLIMENT� DE� MODELS� DE� NOTIFICACIÓ� D'ACCIDENTS� DE� TREBALL.O.M.� 16� de�
Desembre�de�1.987�B.O.E.�29�de�Desembre�de�1.987.�
� LLEI�DE�PREVENCIÓ�DE�RISCOS�LABORALS.L.�31/1995�de�Novembre�B.O.E.�10�de�Novembre�
de�1995.�
� REGLAMENT�DELS�SERVEIS�DE�PREVENCIÓ.R.D.�39/1997�de�17�de�Gener�de�1997�B.O.E.�31�
de�Gener�de�1997�
� SENYALITZACIÓ�DE�SEGURETAT� I�SALUT�AL�TREBALL.R.D.�485/1997�de�14�d`abril�de�1997�
B.O.E.�23�d'Abril�de�1997.�
� DISPOSICIONS�MÍNIMES�DE�SEGURETAT�I�SALUT�ALS�CENTRES�DE�TREBALL.R.D.�486/1997�
de�14�d'Abril�de�1997�B.O.E.�23�d'Abril�de�1997.�
� DISPOSICIONS�MÍNIMES�DE�SEGURETAT�I�SALUT�RELATIVES�A�LA�MANIPULACIÓ�MANUAL�
DE� CÀRREGUES� QUE� IMPLIQUIN� RISCOS,� EN� PARTICULAR� DORSOLUMBARS,� PELS�
TREBALLADORS.�R.D.�487/1997�de�14�d'Abril�de�1997�B.O.E.�23�d'Abril�de�1997.�
� DISPOSICIONS�MÍNIMES� DE� SEGURETAT� I� SALUT� RELATIVES� AL� TREBALL� QUE� INCLOUEN�
PANTALLES�DE�VISUALITZACIÓ.R.D.�488/1997�de�14�d'Abril�de�1997�B.O.E.�de�23�d'Abril�de�
1997.�
� FUNCIONAMENT�DE�LAS�MÚTUES�D'ACCIDENTS�DE�TREBALL�I�MALALTIES�PROFESSIONALS�
DE� LA� SEGURETAT� SOCIAL� I� DESENVOLUPAMENT� D'ACTIVITATS� DE� PREVENCIÓ� DE� RISCOS�
LABORALS.�O.�de�22�d'Abril�de�1997�B.O.E.�de�24�d'Abril�de�1997.�
� PROTECCIÓ�DELS�TREBALLADORS�CONTRA�ELS�RISCOS�RELACIONATS�AMB�L'EXPOSICIÓ�A�
AGENTS�BIOLÒGICS�DURANT�EL�TREBALL.R.D.�664/1997�de�12�de�Maig�B.O.E.�de�24�de�Maig�
de�1997.�
� EXPOSICIÓ� A� AGENTS� CANCERÍGENS� DURANT� EL� TREBALL.R.D.� 665/1997� de� 12� de�Maig�
B.O.E.�de�24�de�Maig�de�1997.�
� DISPOSICIONS� MÍNIMES� DE� SEGURETAT� I� SALUT� RELATIVES� A� LA� UTILITZACIÓ� PELS�
TREBALLADORS�D'EQUIPS�DE�PROTECCIÓ�INDIVIDUAL.R.D.�773/1997�de�30�de�maig�B.O.E.�de�
12�de�Juny�de�1997.�
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� DISPOSICIONS�MÍNIMES�DE�SEGURETAT�I�SALUT�PER�LA�UTILITZACIÓ�PELS�TREBALLADORS�
DELS�EQUIPS�DE�TREBALL.R.D.�1215/1997��de�18�de�Juliol�B.O.E.�de�7�d'Agost�de�1997.�
� DISPOSICIONS� MÍNIMES� DESTINADES� A� PROTEGIR� LA� SEGURETAT� I� LA� SALUT� DELS�
TREBALLADORS�EN�LAS�ACTIVITATS�MINERES.R.D.�1389/1997�de�5�de�Setembre�B.O.E.�de�7�
d'Octubre�de�1997.�
� DISPOSICIONS� MÍNIMES� DE� SEGURETAT� I� SALUT� A� LES� OBRES� DE� CONSTRUCCIÓ.R.D.�
1627/1997�de�24�d'Octubre�B.O.E.�de�25�d'Octubre�de�1997.�
�
� NORMAS�TECNOLOGICAS�DE�LA�EDIFICACION�(N.T.E.)�
�
Condicions�ambientals.�
� IL�LUMINACIÓ�ALS�CENTRES�DE�TREBALL.O.M.�26�d'Agost�1.940�B.O.E.�29�d'Agost�de�1.940.�
� PROTECCIÓ�DELS�TREBALLADORS�FRONT�ALS�RISCOS�DERIVATS�DE�L'EXPOSICIÓ�AL�SOROLL�
DURANT�EL�TREBALL.R.D.�1316/1.989,�de�27�d'Octubre�B.O.E.�2�de�Novembre�1.989.�
�
Incendis�
� NORMA�BÀSICA�EDIFICACIONS�NBE���CPI�/�96.�R.D.�2177/1.996,�de�4�d'Octubre�B.O.E.�29�
d'Octubre�de�1.996.�
� ORDENANCES�MUNICIPALS�
�
Instal�lacions�elèctriques.�
� REGLAMENT�DE�LÍNIES�AÈRIES�D'ALTA�TENSIÓ.�D.�3151/1.968�de�28�de�Novembre�B.O.E.�
27�de�Desembre�de�1.968.�Rectificat:�B.O.E.�8�de�Març�de�1.969.�
� REGLAMENT� ELECTROTÈCNIC� PER� A� BAIXA� TENSIÓ.� � D.� 2413/1.973� de� 20� de� Setembre�
B.O.E.�9�d'Octubre�de�1.973.�
� INSTRUCCIONS�TÈCNIQUES�COMPLEMENTÀRIES.�
�
Maquinària.�
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OBRA SIS CTRA. BERGA01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

12,0005,97 71,64

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

0,00025,25 0,00

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812

0,00011,77 0,00

4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812

3,00021,77 65,31

5 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731

3,00026,71 80,13

6 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

3,0005,99 17,97

7 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

2,0005,07 10,14

8 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

0,0008,15 0,00

9 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

0,0007,25 0,00

10 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

2,00012,75 25,50

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

12,0000,23 2,76

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

12,00018,94 227,28

13 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

6,0001,63 9,78

14 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149

6,00013,37 80,22

15 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136

6,00012,25 73,50

16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

0,0000,98 0,00

17 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083

12,0002,76 33,12

18 H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit,
homologat segons UNE-EN 137

1,000945,00 945,00

19 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

0,0002,39 0,00
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cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

20 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

0,00010,91 0,00

21 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

2,0006,69 13,38

22 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

12,0005,78 69,36

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

0,0006,05 0,00

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

0,0006,10 0,00

25 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

0,0002,90 0,00

26 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent
per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

0,0006,68 0,00

27 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

2,00021,20 42,40

28 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

12,0005,58 66,96

29 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

0,00016,04 0,00

30 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

3,00060,64 181,92

31 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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

3,0006,34 19,02

32 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

0,00023,47 0,00

33 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

0,00026,45 0,00

34 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

0,0002,41 0,00
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epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

35 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

0,000116,02 0,00

36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 0,00014,05 0,00

37 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

2,00054,59 109,18

38 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

0,000578,60 0,00

39 H147D501 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 absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355

0,000269,60 0,00

40 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

0,00031,42 0,00

41 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

2,00022,87 45,74

42 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 10,00022,64 226,40

43 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

10,00019,74 197,40

44 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

0,00064,37 0,00

45 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

0,00018,02 0,00

46 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

0,00018,02 0,00

47 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

0,00016,95 0,00

48 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

12,0006,31 75,72
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49 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

0,0006,31 0,00

50 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

0,0006,31 0,00

51 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 0,0002,23 0,00

52 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,00013,28 159,36

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

0,00018,17 0,00

54 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

12,00030,10 361,20

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

0,000116,60 0,00

56 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

12,0004,43 53,16

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

0,00015,02 0,00

58 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

0,00013,11 0,00

59 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

2,00021,74 43,48

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.307,03

OBRA SIS CTRA. BERGA01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

0,0008,95 0,00

2 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

0,00015,32 0,00

3 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

0,00010,41 0,00

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

0,00015,97 0,00
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5 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

0,00014,49 0,00

6 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

0,0005,16 0,00

7 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

0,0005,94 0,00

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

0,00013,07 0,00

9 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

0,0006,65 0,00

10 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

0,00013,44 0,00

11 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

0,00062,41 0,00

12 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs

0,0005,80 0,00

13 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

0,00020,16 0,00

14 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

0,0007,89 0,00

15 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

0,0006,99 0,00

16 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

0,00030,14 0,00

17 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

0,000112,97 0,00

18 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

0,0002,37 0,00

19 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

0,00031,50 0,00
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20 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

0,0000,23 0,00

21 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

1,00023,28 23,28

22 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

0,000230,89 0,00

23 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5
m de planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils
d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

0,00087,46 0,00

24 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs

0,000233,51 0,00

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

0,000386,48 0,00

26 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió

0,00094,96 0,00

27 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S

0,0001,80 0,00

28 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

2,00035,24 70,48

29 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

0,00029,30 0,00

30 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

2,00034,21 68,42

31 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

0,00028,11 0,00

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

0,0005,52 0,00

33 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

2,00043,15 86,30

34 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

0,000139,97 0,00

35 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

2,00044,24 88,48

CAPÍTOLTOTAL 01.03 336,96
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OBRA SIS CTRA. BERGA01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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

0,00031,58 0,00

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

300,0002,86 858,00

3 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

0,00024,40 0,00

4 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

0,00051,85 0,00

5 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

0,00021,79 0,00

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

0,00053,25 0,00

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 2,00012,07 24,14

8 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

0,000621,81 0,00

9 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 30,0006,04 181,20

10 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

0,0002,57 0,00

11 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

0,0003,41 0,00

12 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs

0,00092,03 0,00

13 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge
inclòs

10,00023,04 230,40

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs

0,0006,56 0,00

15 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

0,000878,65 0,00

16 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

9,000125,90 1.133,10

17 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

0,0001.321,91 0,00
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col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

18 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

0,000246,01 0,00

19 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

9,000143,07 1.287,63

20 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

0,000706,11 0,00

21 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

9,000101,19 910,71

22 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

0,0001.523,64 0,00

23 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

0,000171,59 0,00

24 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

0,000768,49 0,00

25 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

9,000110,39 993,51

26 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

0,0001.124,21 0,00

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

0,000160,64 0,00
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parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

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

10,00058,50 585,00

29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

4,00014,99 59,96

30 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

0,00022,44 0,00

31 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

2,00018,97 37,94

32 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

0,00030,07 0,00

33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

1,000112,53 112,53

34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

1,00055,46 55,46

35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1,00091,91 91,91

36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,00054,95 54,95

37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,0001,96 1,96

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.618,40

OBRA SIS CTRA. BERGA01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 5,00025,18 125,90

CAPÍTOLTOTAL 01.05 125,90

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPíTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.307,03
CAPíTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 336,96
CAPíTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.618,40
CAPíTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 125,90

01 SIS CTRA. BERGAOBRA 10.388,29

10.388,29

NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 SIS CTRA. BERGA 10.388,29

10.388,29

EUR
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