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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

L’empresa promotora Armilar, S.L., juntament amb l’Ajuntament de Girona acorden, el 

gener de 2004, l’execució de la Unitat d’Actuació núm.57, Can Batlle. 

Consisteix en una operació immobiliària mitjançant la qual es pretén edificar en una part 

dels terrenys que antigament ocupava la fàbrica Can Batlle, ara en desús, al sud del 

municipi de Girona. 

Aquest Unitat d’Actuació, consta de tres fases diferenciades: 

- Fase I: Enderroc de la fàbrica de Can Batlle i resta d’edificacions i presents 

en la mateixa illa de cases. 

- Fase II: Execució d’edifici plurifamiliar de 111 habitatges, locals comercials i 

aparcament soterrat. 

- Fase III: Urbanització de l’espai lliure resultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present projecte pretén descriure les actuacions a realitzar en la tercera fase. 

Aquesta fase és condició indispensable per a què l’Ajuntament autoritzi el Promotor a 

executar l’edificació. 



 

URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE  L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57) 

 
 

  

  

  DOCUMENT 01  MEMÒRIA  Pàgina 4 de 22                             

L’acord inclou l’execució d’un dipòsit soterrat per a la recollida de les aigües de pluja de 

la pròpia plaça i el condicionament de les voreres, per altra banda força malmeses, a la 

normativa vigent. 

Estableixen la cessió lliure i gratuïta d’aquest espai no edificable per part del Promotor 

cap a l’Ajuntament, un cop les obres hagin estat finalitzades i recepcionades.  

 

1.2. ÀMBIT DEL PROJECTE – EMPLAÇAMENT 

La zona a urbanitzar es troba a la zona sud del municipi de Girona i es correspon a la 

part no edificable dels antics terrenys de la fàbrica Can Batlle. En total ocupa una 

superfície de 6.251,17 m2. 

Es divideix dues zones, separades pel carrer Terri. 

La zona principal, que ocuparà gairebé la totalitat del projecte, és una parcel.la quasi 

rectangular limitada al Nord amb el passadís d’accés a la edificació, a 2,50m de la línia 

de façana, a l’ Est per la calçada del carrer  Fresser, al Sud per la del carrer Segre i a l’ 

Oest per la del carrer Terri.  

Aquesta zona ha estat durant dos anys la zona d’acopi de material de les obres 

d’edificació. Té una superfície de 5.533,57 m2. 

L’altra zona es correspon a un petit terreny en forma de triangle, un illot, delimitat al nord 

per una edificació antiga existent (carrer Migdia, 128), a l’oest pel carrer Migdia i a l’est 

pel carrer Terri.  

Aquesta part ja està urbanitzada, però força deteriorada, caldrà doncs, només 

condicionar-la. La seva superfície, incloent voreres és de 717,62 m2. 

 

1.3. OBJECTIUS DEL PRESENT PROJECTE 

L’objecte del projecte és la definició dels elements necessaris, tant tècnics com 

econòmics, per a dur a terme tres actuacions principals: 

- Reparar les voreres de les dues parcel·les i adequar-les a la normativa vigent. 

- Urbanitzar l’espai interior resultant.  

- Construir un dipòsit per a recollir de les aigües provinents de la pròpia plaça i 

amb la previsió de recollir la xarxa d’aigües pluvials de l’edificació, actualment 

unitària, quan esdevingui separativa.   
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Es pretén urbanitzar els espais esmentats i transformar així una zona actualment no 

transitable i descurada en una zona còmoda per transitar amb espais de lleure i 

equipaments.  

És també objectiu d’aquest projecte crear un disseny que impliqui abaratir costos, 

estalviant energia i materials, mantenint els criteris de qualitat que exigeix el client.  

 

1.4. CONDICIONANTS 

El disseny d’aquest projecte està estretament lligat a tota una sèrie d’elements 

perimetrals que condicionen les solucions adoptades. Definirem els condicionants 

segons l’actuació a la que ve lligada: 

Reparació de voreres: 

- Tota la vorera perimetral és d’un metre d’ample amb un 2% de pendent 

transversal. S’ha de prolongar aquest ample fins a 2 metres.  

- Existència de guals que s’han de suprimir per que ja no tenen cap raó d’ésser o  

que s’han de modificar per a complir la normativa actual. 

- Reparar les peces de vorada malmeses, aprofitant al màxim els trams de 

vorada existent, doncs són de pedra de Girona i actualment d’aquest material 

no se’n pot aconseguir més.  Allà on les vorades no es puguin tornar a fer 

servir, es substituiran per peces de pedra de Sant Vicenç amb acabat 

buixardat. 

- Reparar totes les peces de panot malmeses. 

- Enretirada del tancat existent consistent en postes i malla de simple torsió, 

    ancorats sobre formigó o fàbrica. 

 

Urbanització interior: 

- Les cotes perimetrals vénen forçades per les voreres existents i per el passadís 

d’accés a la nova edificació. 

Aquestes cotes condicionarien unes pendents interiors molt petites, en alguns 

casos inferiors al 0,1%. 
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Per al correcte funcionament dels drenatges es provocaran les pendents a 

l’interior de la plaça. Això permetrà aprofitar bona part de les terres provinents 

de l’excavació del dipòsit. 

- Donar ús a les aigües que acumili el dipòsit de pluvials. 

- L’existència d’una altra plaça just al costat, pertanyent a una altra promoció, i la 

necessitat de donar certa continuïtat, obliga en certa manera a emprar 

materials i a adoptar dissenys similars.  

Aquest és el cas tant dels encintats perimetrals amb lloses de 60x40 com de 

les lluminàries a col.locar. Aquest materials estan presents al passadís d’accés 

a la nova edificació. 

- Unir la urbanització existent a l’altra banda del carrer Fresser i l’illot situat a 

l’altra banda del carrer Terri, cap als espais comercials del carrer Migdia, amb 

la intenció d’afavorir el trànsit peatonal. 

El disseny de la plaça ha de facilitar també la mobilitat dintre la pròpia plaça i 

els accessos a les vivendes i locals comercials de l’edifici de nova creació. 

- Estar correctament adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. 

- Per decisió del client, caldrà dotar la nova edificació d’equipaments de lleure, 

destinats sobretot als infants i a la gent gran, i procurar donar més valor a les 

vivendes construïdes.. 

 

Dipòsit soterrat 

- Les superfícies de plaça i edifici a evacuar condicionen les dimensions del 

    dipòsit. 

- La seva ubicació ve condicionada pels següents factors: 

 - La previsió de connectar-lo a l’edifici, condiciona executar-lo proper a 

    aquest. 

- El col·lector on es connectarà es troba al carrer Terri amb caiguda cap al    

carrer Joan Alsina. Això comporta apropar-lo a l’edifici i al carrer Terri. 

- Per a realitzar les feines d’excavació caldrà deixar una distància prudent 

amb l’edifici i també amb la calçada. Suposant un talús 1:1, com a 



 

URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE  L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57) 

 
 

  

  

  DOCUMENT 01  MEMÒRIA  Pàgina 7 de 22                             

màxim, una distància de 5m al passadís, 7.50m fins líniia de façana 

metres serà suficient.  

En general, dintre les possibilitats econòmiques i sense menysprear els condicionants 

funcionals, realitzar una obra harmònica i integrada en l’espai que l’envolta, treient profit 

dels elements existents a la pròpia zona. 

 

2. BASES DEL PROJECTE 

2.1. ESTAT INICIAL  

La parcel.la principal es troba envoltada amb una tanca consistent en una malla de 

simple torsió ancorada als límits de l’antiga fàbrica enderrocada en uns casos i al panot 

de la vorera en altres.  

En la part que dóna al passadís d’accés a l’edificació, ja pavimentat i amb mobiliari urbà 

(tres bancs, i una franja de projectors), trobem la mateixa tanca recolzada al passadís, 

aquí però subjectada amb peus de formigó. En tots els casos, queda garantit el pas de 

vianants amb una amplada mínima d’un metre. 

Les voreres es troben malmeses en molts casos, sobretot les peces de panot, i en 

especial les del carrer Segre. 

L’interior d’aquesta correspon a el que va ser una zona d’acopi per l’obra de l’edificació, 

amb runa i restes material de construcció. A la banda del carrer Freser, tocant el 

passadís, hi trobem una solera d’uns 60 m2 de superfície i uns 15 cm de gruix. 

Es troba força neta, amb només una zona, tocant al carrer Segre, amb matolls i runes. 

La resta, degut la presència de trànsit pesat y dels materials acopiats és veu lliure de 

brutícia i amb el terreny bastant compacte. No es preveu desbroçar gran part de la 

superfície. 

La parcel.la que dóna al carrer Migdia es troba en l’estat contrari: el perímetre està sense 

tancar, plena de matolls i presenta molt poques peces de vorera malmeses. 

Hi han deu arbres tipus freixes que s’hauran de mantenir. Trobem tres lluminàries que 

també s’hauran de mantenir. 

Més informació en l’annex número 1. 
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2.2. TOPOGRAFIA 

S’ha desenvolupat el projecte fent servir com a base un aixecament topogràfic realitzat 

durant l’execució de l’obra de l’edificació. 

Mostra un desnivell molt petit en la totalitat de l’àmbit, amb una lleugera inclinació en 

sentit Nord. 

 

Informació ampliada en l’annex número 2. 

 

2.3. GEOTÈCNIA 

S’ha realitzat un estudi geotècnic a base de diferents sondejos realitzats prèviament a 

l’execució de l’edificació. 

L’actuació a realitzar en la zona del carrer Migdia no necessita la realització de sondejos 

addicionals. 

La capa de reblert, formada per sol no adequat per a la compactació, no supera els 

0,5m de gruix. 

A sota es troba la capa A, que és terreny natural mitjanament consolidat i que constitueix 

una explanada del  tipus E-1. 

No es preveu l’aportació de terres de préstec 

El nivell freàtic es troba a 7,3 metres. 

S’adjunta estudi en l’annex número 3. 

 

2.4. PLANEJAMENT I NORMATIVA 

En el document núm. 3, Plec de condicions, s’enumeren totes les normatives que 

regulen el present projecte.  

A continuació només es llisten aquells documents normatius que s’han utilitzat per al 

càlcul i dimensionat del dipòsit, xarxa de sanejament  i xarxa d’enllumenat. 

- Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. 

- Ordenança municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema 

públic de sanejament de Girona. 
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- Pla d’accessibilitat de la via pública de Girona. 

- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. 

L’obra es considera adaptada i per tant compleix les exigències del Codi d’Accessibilitat 

aprovat pel decret 135/1995 del 24 de març. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  

 

L’absència d’espais destinats al lleure per a infants i tercera edat, juntament amb 

l’existència de gran quantitat d’espais per a passejar que hi ha al voltant de la zona del 

projecte (i en tota la ciutat de Girona en general), justifiquen la concepció d’aquesta 

urbanització com a una àrea destinada a la ubicació d’equipaments. En especial per a 

l’esbarjo infantil i per a la gent gran. 

És per això que gran part de la superfície d’aquesta plaça es destinarà a incloure zones 

per a aquestes finalitats. Es projecten els següents equipaments: 

- dues pistes de 15x4 m per a jugar les bitlles catalanes o a la petanca 

- dues taules de ping-pong 

- una zona amb una superfície de 1000 m2. destinada a instal·lar un hort urbà 

- una zona amb una superfície de 740 m2 destinada a jocs infantils. 

 

El disseny de la geometria de la plaça, restringit per les cotes d’accés a l’edificació 

recentment creada i per les voreres existents a conservar, ve marcat per formació de les 

pendents interiors. Això s’aconseguirà mitjançant la creació d’un camí en  diagonal, que 

a més servirà com a separador dels diferents usos i equipaments 

 

En l’illot del carrer Migdia, donades les seves dimensions i que ja està urbanitzat 

perimetralment, només es preveu fer un camí per a unir els carrer Terri amb Migdia, 

donant continuïtat al passadís ja existent a la nova edificació. 

A banda i banda del camí, on hi ha l’arbrat a mantenir, s’hi plantarà gespa. 
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La part que queda en contacte amb una finca rústica, es marcarà una franja d’un metre i 

mig d’ample amb graves per tal de marcar una separació amb aquesta edificació i 

allunyar problemes d’aigua cap al veí. 

Aquest espai s’unirà físicament amb el passadís anterior mitjançant una plataforma 

elevada per al trànsit de vianants, donant conutinuïtat a la que ja existeix al carrer Freser. 

En quant al dipòsit, s’ha volgut dissenyar la urbanització dotant-la de zones verdes i d’un 

hort urbà per a aprofitar l’aigua retinguda i no malvaratar-la enviant-la a la xarxa de 

clavegueram. 

Amb el mateix criteri d’aprofitament dels recursos i energia, i per a fer-la més eficient en 

quant al seu drenatge s’han donat pendents suaus, entre l’1% i el 2%, al seu interior cap 

al centre de la plaça elevant la cota existent sense dificultar en cap moment la comoditat 

per al vianant.  

Ha estat però, suficient per a aconseguir que la major part de les terres extretes es 

puguin aprofitar dins la pròpia obra. 

S’aconsegueix establint-un eix principal curvilini que creua en diagonal gairebé tota la 

parcel.la. Té una amplada variable entre els 5 i els 8 metres. És en aquest eix on hi 

trobarem el punt més alt. 

L’altre eix important és el paral·lel a l’edifici que va del carrer Freser fins el carrer Terri. 

Continuarà, travessant l’illot fins el carrer Migdia. 

Donat que les línies que defineixen les vorades no són ortogonals entre elles, les línies 

interiors de la plaça seran paral·leles i perpendiculars a la línia que defineixi la vorera 

més propera a ella. Les línies rectes es marquen paral.leles sempre a la seva vorera més 

propera 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

4.1. ENDERROCS I TREVALLS PREVIS 

Comprèn les feines de  retirada d’elements constructius per a dur a terme les obres 

projectades. Comprèn també les feines de protecció d’elements existents a mantenir. 

- Retirada del tancat provisional mòvil i fixe perimetral, i els seus suports. 

- Enderrocament de solera de formigó de 15cm de gruix i d’uns 60m2 de 

superfície, present a la zona superior del carrer Freser 
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- Protecció dels elements d’arbrat i d’enllumenat viari de la parcel·la del carrer 

Migdia 

- Demolició de tots els guals existents per a crear-ne uns de nous adaptats a la 

nova condició de vorera d’ample superior a 1,50m. 

- Arrencada i demolició de les peces de vorada i paviment existents en mal 

estat.  

Sobre aquests dos últims apartats ens estendrem en el punt 4.4. Ferms i paviments i en 

els seus annexos. 

Es contempla l’aparició d’alguna cimentació oculta pertanyent a l’antiga fàbrica de Can 

Batlle, enderrocada amb anterioritat. El pressupost preveu una partida alçada a justificar 

per a aquestes feines. 

 

4.2. MOVIMENT DE TERRES 

S’han de realitzar moviments de terres per a adequar la topografia existent de la zona 

urbanitzable del projecte a les rasants projectades. 

Comprèn les següents tasques: 

- Neteja i esbrossada d’una part del terreny, la zona que dóna al carrer Segre 

de la parcel.la principal i tota la zona de l’illot. Es preveu esbrossar un gruix 

d’uns 20 a 25 cm com a màxim. 

- Excavació del dipòsit de pluvials. Tenint en compte deixar espai en el seu 

perímetre per a poder encofrar els murs a dues cares a més d’una 

sobreexcavació per a deixar el buit amb un tal·lus 1:1 

- Rebliment i piconatge de la resta de superfície per a deixar les terres a la cota 

desitjada. Es calcula que la major part de les terres que s’extreguin del 

dipòsit s’utilitzaran per a aquestes tasques 

- Excavacions de rases i pous per a sanejament, altres xarxes de serveis i 

suport d’elements dels equipaments. 

- Càrrega i transport a abocador controlat. 

- No es contempla l’aportació de terres no provinents de la pròpia obra. 

Donades les característiques del terreny i la accessibilitat des de el carrer es faran totes 

aquestes feines amb medis mecànics. 
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Més informació en l’annex núm. 4 del projecte. 

 

4.3. ESTRUCTURA DIPÒSIT SOTERRAT 

Es projecta dipòsit rectangular de formigó armat amb capacitat per a emmagatzemar 

635 m3 d’aigua, amb les següents característiques: 

- Llosa de fonamentació de 40cm d’ample. 

- Murs perimetrals de 30cm de gruix. 

- Forjat amb lloses alveolars prefabricades de 50 cm 

- Dimensions exteriors en planta: 20,70 x 12 m 

- Alçada: 3,70 m. 

- Alçada aigua: 2,90 m. 

- Pou per a allotjar-hi les bombes de 1,50x1,50m en planta i 1m de profunditat i 

40cm de gruix 

- Materials: 

o Formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba 

o Acer en barres B500-S 

o Llosa alveolar de 35cm de cantell de formigó pretensat tipus SP3507 

de la casa Hormipresa. 

S’ha escollit fer el forjat amb lloses alveolars prefabricades perquè aquesta solució ens 

permet millorar el ritme de l’obra, assegurar la resistència de les càrregues i interferir el 

mínim possible en les feines que s’han de fer a la resta de la plaça. 

Llargades superiors a 12m implicarien importants problemes en la logística per al 

transport de les plaques a l’obra. 

Més informació en l’annex número 5 del projecte i als plànols d’estructura. 

 

4.4. FERMS I PAVIMENTS 

Distingirem les actuacions en pavimentacions segons siguin perimetrals o interiors. 

 - Paviments perimetrals: 
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- Feines de reparació i ampliació de les voreres. Inclosa la formació de guals. 

Conservant totes les peces de vorada de pedra de Girona que es puguin.  

o Vorada amb peces de pedra de Girona amb peces extretes de la 

pròpia obra. En d’exhaurir-se les extretes, es preveu col.locar peces 

de pedra de Sant Vicenç . 

o Panot tipus graveta de riu de 30x30x4 cm. 

o Guals segons model de l’Ajuntament de Girona per a carrers amb 

ample superior a 1,50 m. Format per peces de llosa prefabricada de 

formigó 60x40x8cm.  

- Execució de plataforma elevada per a pas de vianants que ha d’unir la plaça 

amb l’illot pel carrer Terri. 

 - Paviments interiors.  

Definim quatre tipus de paviments: 

- Paviment de terra estabilitzada. Resta d’espais transitables. En dos colors, 

segons la zona. Gruix mig de 10cm. Sobre una capa 15 cm de tot-ú artificial 

tipus Z25.: 

- Paviment de llosa prefabricada de formigó 60x40x8 sobre base de formigó. 

Només es col·locarà en els accessos a la zona de jocs infantils i de petanca, i 

en la zona destinada a aparcar-hi bicicletes. 

- Encintat amb llosa prefabricada de formigó 60x40x8. Marcant els canvis  

entre diferents paviments i usos. 

- Paviment amb graveta de Riudarenes 3-5 mm, a la zona de jocs infantils. 

Gruix mínim de 20cm. 

Les seves definicions i ubicacions s’indiquen a l’annex número 6 i als plànols. 

 

4.5. XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 

L’element principal de la xarxa de clavegueram i drenatge és el dipòsit soterrat. 

Està previst que reculli les aigües que arriben a la plaça i les aigües que recullen les 

cobertes de l’edifici adjacent. 

- Superfície total recollida: 5.866,11m
2
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- Màxima precipitació registrada a Girona ciutat: 111 litres/m
2

 

 

La xarxa de clavegueram al municipi de Girona no és separativa. Les noves edificacions 

separen les xarxes de pluvials i fecals en previsió de separar-les. El volum provinent de 

l’edifici en un primer moment no seran recollides pel dipòsit, però es deixen les 

connexions amb la previsió de separar-les en un futur. 

Quan el dipòsit s’ompli, un equip de dues bombes enviaran l’aigua cap un col·lector 

situat al carrer Terri. En cas que fallin les bombes s’ha previst un sobreeixidor que hi 

desaiguarà per gravetat un dop superada la capacitat del dipòsit. 

L’aigua retinguda al dipòsit es farà servir per al reg de les zones verdes de la plaça i per 

a l’hort urbà 

 

En quant al drenatge de la plaça, resumim el seu funcionament de la següent manera: 

- Es forcen les pendents dels paviments entre un 1% i un 2%.. 

- Les aigües es recullen en les diferents reixes interceptores. La principal, 

situada tocant a l’edifici existent, ens servirà a més d’element separador de 

les dues obres. 

- Les canals desaigüen mitjançant conductes de PVC D200 cap al dipòsit. 

Aquests conductes es col·locaran amb un pendent mínim del 0.5% 

- Del dipòsit, les aigües es bombegen cap al col·lector principal. 

- Allà on concorrin diferents conductes s’executaran pericons de dimensions 

mínimes 60x60cm. També s’executaran pericons de registre en tots els 

conductes abans de la seva arribada al dipòsit.  

- Les zones amb plantacions (parterres de gespa i hort urbà) filtraran cap al 

terreny i no es recollirà l’aigua. El mateix per a la superfície dels jocs infantils 

- Les aigües de la parcel.la petita, situada entre els carrers Migdia i Terri, 

tampoc les recollirem al dipòsit.  

- Al costat de la finca rústica, i per a evitar humitats al mur del veí, s’hi 

col·locarà una franja de graves d’1,50m d’amplada paral·lel al, mur amb un 

tub de drenatge que condueixi les aigües cap a un pou que es connectarà a 

la xarxa. 
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Més informació en l’annex  número 7 del projecte. 

 

4.6. XARXA D’ENLLUMENAT 

Es fa el disseny seguint els següents condicionants: 

- Criteris de nivell de lluminositat segons l’Ordenança de prevenció de la 

contaminació lumínica de la il·luminació exterior de Girona (des-2010). 

- Dotar la xarxa amb sistemes amb làmpades tipus LED, més cares, però amb 

molta més duració i molt menys consum d’energia. 

- La calçada del carrer Freser ja disposa l’enllumenat, executat a l’altra banda 

del carrer. 

- La parcel.la secundària del carrer Terri també disposa d’enllumenat i il·lumina 

da la seva calçada. 

- La façana de l’edifici existent té projectors grapats a façana. 

- Necessitat d’enllumenar vorera i calçada del carrer Segre. 

- Tota la xarxa es projecta soterrada. 

Amb aquests condicionants, els elements a utilitzar són: 

- 4 lluminàries tipus DUNE LEDS 48 de la marca LAMP sobre columna 

troncocònica de 8 m d’alçada. Per a l’enllumenat de les voreres dels carrers 

Freser, Terri i per al vial paral·lel a l’edifici. 

- 7 lluminàries tipus SMAP VIAL LED de la marca LAMP sobre columna 

troncocònica de 9 m d’alçada. Per a l’enllumenat de la calçada i vorera del 

carrer Segre i per al camí en diagonal. 

Més dades en l’annex número 8 del projecte. 

 

4.7. XARXA ELÈCTRICA 

La xarxa elèctrica de Baixa Tensió ha d’alimentar la xarxa d’enllumenat, la xarxa de reg i 

les bombes del dipòsit. 

El consum dels diferents elements és aquest: 

- Xarxa d’enllumenat: 888W  
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- Xarxa i Bomba autoaspirant reg: 4700W 

- Bombes submergibles dipòsit (dues bombes): 4000W 

Els càlculs de consum total simultani són de  9,59 kW. Es faran els càlculs per a un 

consum total simultani de 10kW. 

Cada xarxa tindrà una línia pròpia, igualment cada bomba. Donant un total de 4 línies a 

alimentar. 

El punt de subministrament energètic de la xarxa vindrà donat per una ET ubicada al 

carrer Joan Alsina, en un recinte ubicat a la nova edificació. Aquesta ET alimentarà un 

Quadre General que s’encarregarà de subministrar, controlar i  protegir les 5 línies. El 

quadre s’ubicarà dins una caixa empotrada en el mur de l’hort urbà. 

Materials a emprar: 

- Conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per a 1.000 V en 

servei i correspondran a la designació UNE RZK-1 0,6/1kV.  

- Tubs de polietilè flexible de doble capa de 90 mm o l’indicat superior en les 

canal.litzacions en rases 

Més informació en l’annex número 8 del projecte. 

 

4.8. JARDINERIA I REG  

Plantacions i arbrat: 

- Gespa tipus grama (Cynodon dactylon o similar) plantada en parterres 

delimitats per vorada tipus jardí.  

- Plantació de freixes (fraxinus angustifolia) en els parterres de gespa. Aquests 

arbres són del mateix tipus d’arbres que els existents a l’illot. 

- La zona del carrer Migdia es delimitarà amb vorada tipus jardí i s’hi plantarà 

la mateixa gespa tipus grama que a la parcel.la principal. 

- Fora dels parterres, i delimitat per escocells, en les zones de petanca i de 

ping-pong s’hi plantaran plataners (platanus hispanica). 
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Xarxa de reg zones verdes: 

- Subministrament d’aigua del dipòsit soterrat, en cas d’estar més d’un 30% 

del dipòsit ple. Mitjançant bomba aspirant situada a recinte adjacent a l’hort 

urbà. 

- Subministrament d’aigua d’escomesa d’aigua de Companyia, en cas de no 

disposar el dipòsit de suficient aigua emmagatzemada. 

- Programador horari que establirà els horaris i duració dels regs. 

- Sensor de pluja, connectat al programador, que indicarà, quan ha plogut, la 

no necessitat d’engegar el sistema. 

- S’estableixen quatre zones de reg: Tres per als aspersors dels parterres amb 

gespa i una altre per a als arbres en escocells consistent en degoters. 

-  Totes les conduccions en PEAD 

Xarxa de reg zona hort urbà 

- Mateix sistema de subministrament d’aigua que les zones verdes. 

- Disposarà de 8 preses d’aigua, per a acoblar-hi  mànegues. 

 

4.9. EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 

Gran part de la superfície d’aquesta plaça es destinarà a equipaments per a lleure 

infantil i per a la gent gran.  

Es projecten els següents equipaments: 

- dues pistes de 15x4m per a jugar  a les bitlles catalanes o a petanca  

- dues taules de ping-pong 

- una zona amb equipament saludable per a gent gran 

- una zona amb una superfície de 1000m2 aprox. destinada a instal·lar un hort 

urbà 

- una zona amb una superfície de 740m2 destinada a jocs infantils. 

En quant al mobiliari urbà, en la mesura que sigui possible, s’utilitzaran elements de les 

mateixes característiques que els emprats en les urbanitzacions properes: 

- Papereres tipus Barcelona 
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- Bancs Neobarcino de fusta tècnica 

- Pilones fixes tipus Cala  

- Pilones Desmuntables 

- Aparca-bicicletes per a dotze places, tipus Arvelo 

- Font tipus Atlas  

- Escocell tipus Brico 140x140. 

El model i marca finals hauran de ser consensuats amb la Propietat i els Serveis Tècnics 

de l’Ajuntament. 

Més informació en l’annex número 9 del projecte 

 

4.10. SENYALITZACIÓ 

Senyalització horitzontal: 

- Pintat de pas de zebra en la plataforma elevada de connexió al carrer Terri. 

Senyalització vertical: 

- Senyal de baden i velocitat màxima de 30km/h previs a la plataforma. 

La resta de senyals, horitzontals i verticals ja existien en l’àmbit d’actuació del projecte, i 

donat que no ha variat la vialitat, no se n’haurà de modificar cap. Durant les tasques de 

reparació i ampliació de les voreres, s’haurà de tenir cura d’aquestes senyals i mantenir-

les. O reubicar-les si es donés el cas. 

 

4.11. SERVEIS AFECTATS 

No hi han serveis afectats. 

 

4.12. EXPROPIACIONS - CESSIONS 

Un cop feta la recepció de les obres, aquests terrenys es cediran de manera lliure i 

gratuïta a l’Ajuntament de Girona. 

El dipòsit, igual que la urbanització, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Girona. 
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5. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU 

En el disseny i concepció de les obres definides en el present Projecte s’han observat 

les normatives tècniques, les normes de disciplina urbanística i les ordenances 

municipals que li són d’aplicació i concretament les exigències i requeriments establerts 

als Documents Bàsics del “Código Técnico de la Edificación” CTE (Real Decreto 314/06 

de 17 març de 2006), al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/95 de 24 de març 

de 1995), a la Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció de 

l’Ajuntament de Girona (3 de febrer de 1998) i al Decret Regulador dels enderrocs i altres 

residus de la Construcció (Decret 161/01 de 12 de juny de 2001). 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA D’OBRA 

A partir dels amidaments de les unitats d’obra fonamentals i dels rendiments habituals 

dels equips d’obra especialitzats en el camp del urbanisme de superfícies, s’han 

establert els terminis parcials i totals de les activitats a desenvolupar. 

El termini que resulta per a l’execució de les obres projectades és de quatre mesos i mig 

(4,5). A l’annex número 11 es detalla amb un pla d’obres la programació prevista per a 

les unitats més importants, establint-se un ordre de prioritat amb els principal 

condicionaments del procés constructiu plantejat. 

 

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc Bedec de l’IteC, realitzat 

amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

S’adjunta la seva justificació a l’annex número 12. 

 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Éssen una obra de promoció privada no procedeix demanar classificació al contractista. 

 

9. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’annex número 13 queda reflectit la proposta del Pla on 
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s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així con la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del Pla de Control de Qualitat. 

El pressupost del pla de control de qualitat (PCQ) ascendeix a la quantitat de 8172,50€ 

(PEM) 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 

d’octubre de 1997) s’incorpora com annex número 14 al present Projecte l’Estudi de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

D’acord amb aquest Estudi, el Contractista redactarà, abans del començament de 

l’obra, un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn i 

desenvolupin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en 

el mateix. El pressupost d’aquest Estudi s’ha inclòs com unitat  

independent en el Pressupost d'Execució Material del Projecte per import 12.108,70 € 

amb una ocupació mitja prevista de 6 treballadors. 

 

11. PRESSUPOST 

El pressupost resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als 

corresponents preus puja a la quantitat de, 

 

- Pressupost d’Execució Material de l’obra 609.605,88 Euros. 

- Aquest import incrementat amb un 13 % de Despeses Generals i un 6 % de  

Benefici Industrial, dóna la quantitat de 725.430,99 euros, que incrementat amb 

el 21 % d’I.V.A. puja a un Pressupost d’Execució per Contracte de 877.771,50 €. 

 

- Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra de 877.771,50 Euros. 

 



 

URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE  L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57) 

 
 

  

  

  DOCUMENT 01  MEMÒRIA  Pàgina 21 de 22                             

 

12. MANIFESTACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Les obres definides en el present projecte es preveu que es realitzin en una única fase 

que comprèn una obra completa la qual serà susceptible de ser lliurada a l’ús públic un 

cop acabada.   

 

13. CONVENIÈNCIA O NO DE LA REVISIÓ DE PREUS 

Sent el termini d'execució de les obres de quatre mesos i mig, no és aplicable revisió de 

preus en aquest projecte. 

 

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚM. 1: Memoria i anexos 

 Memoria 

 Annex núm.1: Estat inicial.   

 Annex núm.2: Topografia 

 Annex núm.3: Geologia i Geotècnia 

 Annex núm.4: Moviment de terres 

 Annex núm.5: Estructura dipòsit soterrat 

 Annex núm.6: Ferms i paviments 

 Annex núm.7: Clavegueram i drenatge 

 Annex núm.8: Xarxa d’enllumenat i Baixa Tensió 

 Annex núm.9: Mobiliari urbà i equipaments 

 Annex núm.10: Serveis afectats 

 Annex núm.11: Pla d’Obra 

 Annex núm.12: Justificació de preus 

 Annex núm.13: Pla de Control de Qualitat 

 Annex núm.14: Estudi de Seguretat i Salut 
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DOCUMENT NÚM.2: Plànols 

 Plànols 

DOCUMENT NÚM.3: Plec de Prescripcions Tècniques 

 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

DOCUMENT NÚM.4: Pressupost 

 Resum de Pressupost 

Amidaments 

 Estadística de Partides 

 Quadre de Preus núm.1 

 Quadre de Preus núm.2 

 Pressupost 

 Últim full 

16. CONCLUSIONS 

Amb els documents inclosos en el present Projecte l’autor del projecte creu haver 

justificat degudament les solucions adoptades i haver definit les obres amb el detall 

necessari per poder procedir, en cas que així es determini, a la seva realització. 

Esperem així, que el present Projecte pugui merèixer l’aprovació respectiva. 

 

Barcelona, a Juny de 2015 

 

Signat: Jesús Arranz Benito 

L’autor del Projecte 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’indiquen i es valoren inspeccions i assaigs a realitzar sobre diferents 

unitats de l’obra. 

 

Es tenen en compte les unitats més significatives en volum, o en importància 

constructiva. 

 

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es llista pla de control de qualitat valorat, es medeixen sempre unitats. 

1. MOVIMENT DE TERRES 

1.1 SÒLS 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

Anàlisi  granulomètrica per  tamisatge  d'una  mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103101:1995 

6,00 26,00 156,00 

Determinació  dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103:1994 i UNE 103104:1993 

6,00 16,00 96,00 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de  sòl, 
segons la norma UNE 103204:1993 i UNE 103204:1993 
Erratum 

6,00 15,00 90,00 

Assaig  de  piconatge  pel  mètode  del  Proctor  normal  
d'una  mostra de sòl, segons la norma UNE 103500:1994 

6,00 12,00 72,00 

Assaig  de  piconatge  pel mètode  del  Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501:1994 

6,00 25,00 150,00 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502:1995 

6,00 35,00 210,00 

Determinació  del  contingut de  guix  d'un  sòl, segons la 
norma NLT 115/99 i UNE 103206:2006 

6,00 22,00 132,00 

Determinació qualitativa  de  la presència de sulfats 
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103202:1995 

6,00 22,00 132,00 

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, 
segons la norma NLT 114/99 I UNE 103205:2006 

6,00 22,00 132,00 
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Assaig de col.lapse d'un sòl, segons la norma UNE 
103406:2006 

6,00 52,00 312,00 

Determinació  de  l'inflament  lliure  pel mètode de 
l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103601:96 

6,00 82,00 492,00 

Determinació in  situ de  la  humitat i la densitat pel 
mètode  dels isòtops radioactius d'un sòl,  segons la 
norma ASTM D 6938:2010. (Mínim 10 mesures per 
desplaçament). 

6,00 15,00 90,00 

TOTAL MOVIMENT DE TERRES     2.064,00 

2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

2.1 FORMIGÓ FRESC 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

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 i UNE-EN 12390 

12,00 98,00 1.176,00 

TOTAL ESTRUCTURES DE FORMIGÓ     4.740,00 

3. PAVIMENTS 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

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 i UNE-EN 12390 

8,00 98,00 784,00 

Desgast per abrasio 4,00 25,00 100,00 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, 
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments 
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 

4,00 173,00 692,00 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de 
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1 

4,00 31,00 124,00 

Assajos per a determinar les propietats geomètriques 
dels àrids. Part 2: Determinació de la granulometria de 
les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les 
obertures. 

4,00 23,50 94,00 

Materials tractats amb conglomerants hidràulics. 
Mètodes d'assaig. Determinació del termini de 
treballabilitat. UNE 41240. 

4,00 34,00 136,00 

Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del 
temps d'enduriment i de l'estabilitat de volum. UNE-EN 
196-3 

6,00 32,25 193,50 

Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de 
l'aparell de Casagrande. UNE 103103 

4,00 25,25 101,00 

TOTAL PAVIMENTS     2.224,50 
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4. EQUIPAMENTS 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 
Jornada de inspeccio i verificació  de funcionament de 
equipaments, segons especificacions de projecte 

4,00 650,00 2.600,00 

TOTAL PAVIMENTS     4.925,50 

5. TERRA VEGETAL 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 
Identificació complerta de material granular definiit com a 
terra vegetal per plantacions, segons projecte 

1,00 108,00 108,00 

TOTAL PAVIMENTS     108,00 

 

Ascendeix la totalitat del Pla de Control de Qualitat a la quantitat de: 8.172,50 €. 
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1. INTRODUCCIÓ 

S’indica a continuació l’estat en què es troben les zones on es projecten les obres 

definides per a dur a terme la Fase III de la Unitat d’Actuació núm. 57. 

 

En el moment de l’encàrrec del projecte, la totalitat de les obres incloses a la Fase I 

(Enderroc de la fàbrica de Can Batlle i altres edificacions presents en tota l’illa de 

cases) estan completament executades. 

Les obres que pertanyen a la Fase II (Execució d’edifici plurifamiliar de 111 vivendes, 

locals comercials i  aparcament soterrat ) estan gairebé finalitzades i pendent de 

repassos en els interior de les vivendes. S’estan iniciant també les feines de 

pavimentació del passadís d’accés a l’edifici de 2,50 metres d’amplada. 

És important mantenir separades físicament les dues fases, doncs són dues obres 

diferents. És per això que hi ha col·locada un tanca metàl·lica mòbil per a mantenir-les 

separades. 

 

2. VORERES 

Les voreres existents, tenen un ample 1,10 metres. Amb vorades de pedra de Girona de 

20 cm d’ample i paviment de panot gravilla 30x30 cm en una amplada de 90 cm. 

Estan però, en força mal estat, sobretot les envolten la parcel.la principal. 

Els guals tenen les dimensions dissenyades per a amples de vorera inferiors a 1,50 

metres. En trobem un total de set. Dos al carrer Segre,  quatre al carrer Terri i un al carrer 

Migdia. Amb la nova ordenació, aquests guals no compliran normativa i s’hauran 

d’enderrocar. 

A la cruïlla del carrer Segre amb el carrer Fresser hi trobem un xamfrà molt pronunciat, 

que inclou un gual, diferent als xamfrans que es projecten a Girona actualment. 

No hi han rigoles a les calçades ni en aquesta illa ni en les illes properes a aquesta zona. 

Hi han elements de mobiliari urbà com papereres i columnes d’enllumenat, i elements de 

senyalització verticals per al trànsit. 

Trobem també tapes i registres dels diferents serveis. Aquestes es reflecteixen en el 

plànol Topogràfic. 
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Amb aquests elements s’haurà de tenir especial cura mentre durin les obres i s’hauran 

de protegir i mantenir correctament. En el cas d’haver-se de traslladar, s’haurà d’avisar 

als serveis de Vialitat de Girona. 

Al carrer Freser, al final del tram inclòs en el projecte, hi trobem una plataforma elevada 

per al pas de peatons que uneix la plaça Valentí Fargnoli amb la parcel.la principal. 

 

3. INTERIOR PARCEL.LA PRINCIPAL 

A l’interior d’aquesta parcel.la es troben matolls, terres remogudes i restes de materials 

d’obra i d’enderroc. 

Tocant a les voreres existents hi trobem una tanca metàl·lica d’obra ancorada amb 

formigó. Això succeeix a tota la llargada dels carrers Terri i Segre i dotze metres al carrer 

Freser.  

La resta del carrer Freser, i al passadís d’accés a l’edifici hi ha col·locada una tanca del 

mateix tipus però mòbil. 

A la banda del carrer Freser, a prop del passadís d’accés s’hi troba una solera de 

formigó d’uns 15 cm de gruix i uns 60 m2 de superfície. 

 

4. INTERIOR PARCEL.LA CARRER MIGDIA 

Hi han un total de 10 arbres tipus freixe (fraxinus angustifolia) sense podar.  

La parcel.la, tot i que encara és propietat privada, no es troba tancada.  

Al terreny hi trobem matolls força alts i molta brossa. 

Hi ha un mur pertanyent a una finca veïna. Aquest mur no es pot afectar. 

 

5. EDIFICI DE NOVA CREACIÓ 

S’inclou aquesta zona, que no pertany al present projecte, però que pot condicionar en 

algun moment el disseny.  

S’està pavimentant el passadís que dóna accés a l’edifici amb llosa de 60x40x8 cm (llosa 

Vulcano de Breinco). Les peces d’encintat projectades hauran de ser equivalents a 

aquestes. 

Hi han projectors grapats per la façana i en funcionament. 
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6. FOTOGRAFIES 

S’adjunten fotografies on es destaquen les voreres malmeses mencionades anteriorment 

en l’apartat 3. 

 

 

Peces trencades de panot i tanca metàl·lica fixa al carrer Segre 
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Vorada a substituir i panots trencats al carrer Segre. 

 

Peces trencades de panot i tanca metàl·lica mòbil al carrer Freser. 

 

Gual a enderrocar al  carrer Terri. 
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Interior parcel.la carrers Terri – Migdia, tocant al mur divisori de propietat veïna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peces de panot trencades a l’illot dels carrer Terri - Migdia 
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Peces de panot malmeses al carrer Terri. 

 
 

 
 

Registres de serveis i panots malmesos al carrer Freser. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 TOPOGRAFIA 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha utilitzat l’aixecament topofràfic, subministrat pel 

Promotor, i realitzat durant la segona fase de la Unitat d’Actuacio-57, finalitzant les feines 

de l’obra de l’edificació.  

Amb aquestes dades es superficiarà tot el conjunt del terreny existent abans de 

començar les obres. 

Per la realització dels treballs de camp s’ha utilitzat un equip de topografia compost 

d’una estació total Leica TCRM 1205 amb làser, un jaló amb prisma de refracció total i un 

trípode de fusta. A la vegada, s’ha utilitzat una cinta mètrica de 3m. i una cinta metàl·lica 

de 5 m. per altres mesures menors. Les característiques tècniques dels aparells són les 

que s’indiquen al final del present annex. 

 

2. TOPOGRAFIA 
 
ESTABLIMENT DE LA POLIGONAL 

Es parteix de coordenades relatives, establint una poligonal oberta que consta de 3 

estacions exteriors a l’obra. Pel control de la poligonal s’han realitzat tancaments parcials 

sobre estacions auxiliars.  

En el plànol de topografia s’identifiquen aquests punts com PT1, PT2 i PT3. 

PUNT TOPOGRÀFIC Coord X Coord. Y Coord. Z 

PT1 1023.52 5013.34 99.83 

PT2 917.00 4974.74 101.07 

PT3 986.09 5039.22 100.07 

 - PT1, coordinada Z = 99.83m 

 - PT2, coordinada Z = 101.07m 

 - PT3, coordinada Z = 100.07 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC 

Posteriorment s’ha realitzat l’aixecament taquimètric mitjançant radiació des de les 

estacions. L’aixecament s’ha basat en la presa de punts de camp per poder definir la 
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planimetria i altimetria del terreny, i dels elements que s’hi localitzen i que aportin un valor 

per a la realització dels treballs projectats. 

CÀLCUL DE COORDENADES I DIBUIX DE L’AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC. 

Aquesta part dels treballs de gabinet té com a objecte realitzar el dibuix de l’aixecament 

topogràfic, a partir de les coordenades dels punts radiats, i és composat per:  

a. Bolcat, manipulació i depurat de les dades de camp recollides.  

b. Càlcul de coordenades dels punts radiats des de les estacions i obtenció dels 

punts a un editor CAD .  Plànol núm. 3 

c. Dibuix de la planimetria de l’aixecament dins l’editor CAD en dos dimensions. Les 

corbes de nivell s’han marcat cada 20 cm.  

Annexat en aquest mateix document 

Shan pres també les línies de façana de l’edifici per a optimitzar l’encaix a l’hora de fer el 

replantig a l’obra. 

Igualment s’ha realitzat una triangulació de punts aixecats per a obtenir un superficiat de 

tot l’ambit del projecte. 

El programa utilitzat ha estat el MDT basat en el programa de dibuix vectorial AutoCAD 

2012. 

Amb el mateix programa s’ha realitzat un aixecament per a obtenir les superfícies de 

l’obra projecta en estat d’acabats. 

 

3. CONCLUSIONS 

Es disposa d’un terreny molt pla, amb una lleugera pendent en sentit nord, cap al carrer 

Freser. 

Igualment, els carrers que delimiten l’àmbit de l’obra tenen pendents molt escasses, la 

més pronunciada no arriva a l’1% i la menys pronunciada no arriba al 0.1%. 

S’ha aconseguit un aixecament topogràfic amb força presició. Tot i això abans de l’inici 

de les obres caldrà fer el replanteig topogràfic i marcar sobre el terreny el que s’ha grafiat 

als plànols 
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4. DOCUMENTS ADJUNTS 

Fitxa de l’equip de topografia utilitzat 

Aixecament topogràfic 

Llistat de coordenades 



 
 
 
 

EQUIP TOPOGRÀFIC UTILITZAT 
 
 

 



LLISTAT DE COORDENADES

URBANIT)ACIO DELS TERRENYS DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE UA-57 .
DIPÒSIT DE PLUVIALS SOTERRAT I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SUPERIOR. GIRONA 

Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Número Coord. X Coord. Y Coord. Z

1 1023,519 5013,337 99,832 45 997,518 5033,7 100,11

2 986,085 5039,223 101,072 46 997,228 5033,736 100,109

3 917,004 4974,739 100,07 47 995,136 5034,058 100,132

4 1015,755 5008,736 99,871 48 993,049 5034,383 100,13

5 1016,475 5009,276 99,85 49 992,76 5034,467 100,129

6 1016,635 5009,367 99,719 50 992,455 5034,482 100,13

7 1008,661 5018,496 99,991 51 992,145 5034,509 100,192

8 1009,362 5019,004 99,979 52 991,812 5034,496 100,194

9 1009,52 5019,146 99,851 53 991,486 5034,375 100,204

10 1001,386 5028,47 100,127 54 991,239 5034,218 100,194

11 1002,098 5028,994 100,113 55 990,983 5034,041 100,191

12 1002,247 5029,112 99,99 56 998,716 5032,118 100,186

13 999,895 5032,325 100,043 57 998,281 5032,695 100,194

14 999,602 5032,751 100,043 58 995,596 5033,084 100,202

15 999,343 5033,097 100,049 59 992,017 5033,619 100,231

16 999,04 5033,391 100,054 60 989,045 5031,557 100,2

17 998,605 5033,63 100,086 61 988,54 5032,283 100,19

18 998,344 5033,74 100,082 62 988,418 5032,436 100,067

19 997,957 5033,805 100,074 63 983,072 5027,276 100,201

20 997,439 5033,867 100,073 64 981,935 5027,525 100,169

21 996,918 5033,969 100,067 65 981,805 5027,674 100,061

22 996,188 5034,077 100,075 66 971,929 5019,248 100,125

23 995,701 5034,155 100,08 67 971,816 5020,267 100,119

24 994,957 5034,255 100,074 68 971,782 5020,481 100,008

25 994,414 5034,345 100,071 69 960,896 5011,367 100,073

26 993,88 5034,436 100,076 70 960,401 5012,079 100,057

27 993,362 5034,511 100,08 71 960,28 5012,218 99,946

28 992,888 5034,595 100,072 72 951,858 5004,905 100,063

29 992,508 5034,65 100,068 73 951,072 5005,439 99,947

30 992,127 5034,675 100,055 74 950,83 5005,412 99,871

31 991,583 5034,612 100,041 75 947,394 5001,678 100,07

32 991,226 5034,458 100,043 76 946,697 5002,289 100,041

33 990,846 5034,189 100,065 77 946,843 5001,365 100,094

34 990,379 5033,842 100,064 78 946,339 5002,044 100,072

35 999,431 5032,639 100,171 79 934,452 4992,362 100,075

36 999,257 5032,88 100,17 80 933,896 4993,104 100,046

37 999,072 5033,123 100,176 81 933,806 4993,228 99,909

38 998,928 5033,27 100,171 82 924,525 4985,247 100,061

39 998,828 5033,324 100,172 83 923,99 4985,986 100,021

40 998,687 5033,387 100,184 84 923,873 4986,093 99,887

41 998,429 5033,537 100,173 86 921,509 4968,777 99,998

42 998,293 5033,594 100,167 87 922,064 4967,754 99,855

43 998,117 5033,612 100,137 89 929,122 4958,418 99,941

44 997,821 5033,655 100,116 90 928,83 4958,575 99,804
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URBANIT)ACIO DELS TERRENYS DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE UA-57 .
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Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Número Coord. X Coord. Y Coord. Z

91 1020,394 5000,296 99,585 135 974,957 4971,194 99,996

92 1017,05 5004,762 99,629 136 968,48 4975,987 99,877

93 1011,999 5011,008 99,716 137 966,613 4983,699 99,846

94 1006,235 5017,79 99,731 138 963,098 4988,785 99,651

95 1001,286 5025,547 99,641 139 957,45 4995,172 99,456

96 997,388 5030,928 99,634 140 951,471 5001,254 99,628

97 993,229 5030,905 99,551 141 945,103 4997,338 99,519

98 997,212 5024,017 99,63 142 949,321 4989,133 99,722

99 1001,557 5017,225 99,726 143 953,415 4982,059 100,009

100 1006,226 5010,756 99,751 144 956,11 4976,139 100

101 1010,548 5003,548 99,714 145 959,51 4973,242 99,929

102 1014,436 4996,123 99,657 146 964,393 4968,253 99,936

103 1016,77 4992,435 99,624 147 966,425 4963,392 99,844

104 1011,047 4987,846 99,824 148 971,972 4953,657 99,477

105 1006,629 4994,536 99,744 149 963,506 4957,088 99,795

106 1002,384 5002,601 99,76 150 954,804 4962,581 99,999

107 997,413 5009,848 99,784 151 954,117 4969,417 100,001

108 992,187 5016,559 99,747 152 949,667 4975,975 100,097

109 985,503 5024,94 99,762 153 944,84 4983,18 99,844

110 984,242 5026,152 99,68 154 937,667 4993,152 99,732

111 979,662 5024,385 99,887 155 931,689 4988,183 99,619

112 982,656 5017,698 99,822 156 935,164 4981,412 99,85

113 987,241 5010,924 99,742 157 938,275 4974,76 99,797

114 991,656 5003,955 99,812 158 941,69 4966,612 99,991

115 995,871 4997,219 99,81 159 943,729 4960,961 100,022

116 999,905 4990,504 99,799 160 948,343 4958,852 100,165

117 1006,278 4984,539 99,709 161 941,072 4953,588 99,975

118 1001,584 4974,175 99,577 162 937,196 4958,713 100,008

119 998,256 4981,086 99,705 163 932,099 4962,975 99,765

120 992,641 4987,847 99,755 164 925,494 4975,179 99,787

121 987,508 4993,994 99,685 165 923,485 4972,677 99,711

122 982,983 5000,619 99,662 166 926,819 4965,872 99,714

123 978,026 5005,776 99,777 167 930,701 4960,237 99,801

124 970,987 5009,62 99,801 168 935,292 4954,332 100,094

125 967,728 5012,467 99,883 169 939,78 4952,051 100,025

126 960,903 5006,974 99,72 179 1021,465 5000,535 99,778

127 968,609 4996,342 99,759 180 1021,624 4998,515 99,791

128 974,281 4989,69 99,812 181 1021,905 4995,858 99,801

129 976,861 4984,171 99,789 182 1022,454 4995,056 99,872

130 978,855 4979,49 99,804 183 1022,934 4994,464 99,921

131 984,715 4975,104 99,956 184 1023,952 4993,099 99,914

132 990,678 4966,943 99,715 185 1026,205 4994,401 99,687

133 984,956 4962,492 99,688 186 1027,335 4993,336 99,679

134 980,571 4968,059 99,864 187 1025,786 4996,851 99,556
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Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Número Coord. X Coord. Y Coord. Z

188 1025,617 4996,733 99,631 238 951,993 5005,979 100,016

189 1024,917 4996,17 99,705 239 952,004 5005,959 100,011

190 1027,093 4992,345 99,561 240 951,174 5005,944 99,874

191 1021,667 4988,482 99,541 241 922,597 4985,401 99,872

192 1014,815 4983,599 99,551 242 922,104 4985,049 99,869

193 1008,017 4978,745 99,577 243 917,975 4983,465 99,984

194 1000,932 4973,704 99,607 244 920,994 4968,825 99,855

195 995,103 4969,585 99,607 245 920,376 4965,514 99,873

196 989,824 4965,763 99,637 252 922,008 4984,539 100,003

197 982,559 4960,577 99,627 253 921,914 4984,671 99,857

198 975,75 4955,695 99,627 254 921,142 4983,928 99,905

199 970,194 4951,747 99,628 255 921,064 4984,035 99,871

200 971,055 4949,347 99,632 256 919,427 4982,695 99,925

201 976,325 4953,113 99,607 257 919,34 4982,793 99,918

202 982,932 4957,832 99,614 258 918,418 4981,989 100,075

203 991,706 4964,088 99,639 259 918,292 4982,083 99,948

204 1000,319 4970,227 99,61 260 917,59 4981,388 100,106

205 1010,781 4977,686 99,575 261 917,487 4981,509 99,974

206 1017,982 4982,83 99,546 262 916,974 4980,944 100,124

207 1025,73 4988,353 99,552 263 916,894 4981,075 99,993

208 1028,941 4990,641 99,56 264 916,368 4980,295 100,141

209 1021,753 4995,592 99,949 265 916,236 4980,363 100,016

210 1014,664 4990,401 99,931 266 916,005 4979,336 100,136

211 1006,184 4984,133 99,907 267 915,852 4979,374 100,004

212 1008,533 4981,711 99,95 268 915,835 4978,335 100,116

213 1015,729 4986,765 99,956 269 915,678 4978,349 99,996

214 1023,82 4992,959 99,918 270 915,814 4977,315 100,103

221 1013,213 4970,024 100,36 271 915,663 4977,298 99,978

222 1010,706 4974,171 99,716 272 916,05 4976,305 100,086

223 1009,023 4976,246 99,577 273 915,889 4976,251 99,962

224 984,127 4958,393 99,726 274 916,449 4975,575 100,078

225 1029,807 4991,015 99,602 275 916,322 4975,491 99,946

226 1028,658 4991,196 99,649 276 918,272 4973,108 100,037

227 1024,798 4996,857 99,717 277 918,123 4973,008 99,905

228 1021,442 5003,045 99,623 278 924,341 4964,903 99,959

229 1019,972 5003,153 99,79 279 924,219 4964,795 99,828

230 1019,833 5003,351 99,798 280 931,277 4955,511 99,923

231 991,419 5034,721 100,043 281 931,272 4955,514 99,922

232 989,369 5031,989 100,206 282 931,186 4955,385 99,776

233 1026,239 4997,391 99,588 283 939,833 4943,905 99,909

234 1001,131 5032,75 100,084 284 939,707 4943,825 99,786

235 995,921 5035,242 100,092 285 940,691 4944,487 99,944

236 989,935 5034,968 100,077 286 936,219 4950,581 99,945

237 952,398 5006,158 100,019 287 922,361 4969,103 100,046
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Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Número Coord. X Coord. Y Coord. Z

288 921,366 4978,097 100,179 336 928,119 4949,693 99,925

293 917,454 4980,723 100,123 337 933,088 4943,22 99,786

294 916,402 4978,871 100,139 338 932,954 4943,13 99,913

295 917,151 4975,621 100,09 339 937,284 4937,541 99,776

296 936,301 4948,128 99,765 340 941,896 4931,273 99,75

297 936,178 4944,601 99,805 341 941,776 4931,173 99,882

298 914,358 4913,275 99,597 342 923,359 4954,621 99,984

299 914,531 4913,283 99,738 343 922,974 4955,102 99,979

300 914,221 4920,685 99,633 344 922,992 4955,116 99,977

301 914,406 4920,699 99,767 345 917,26 4955,094 100,002

302 914,154 4928,443 99,659 346 917,048 4949,357 99,971

303 914,332 4928,464 99,793 347 916,741 4936,506 99,884

304 914,164 4937,001 99,695 348 916,755 4924,5 99,824

305 914,344 4937,007 99,825 349 916,92 4913,355 99,789

306 914,28 4942,783 99,725 350 932,061 4944,928 99,779

307 914,45 4942,757 99,855 351 953,02 4920,735 99,677

308 915,437 4943,171 99,88 352 969,963 4902,422 99,402

309 915,437 4942,749 99,888 353 969,631 4903,208 99,371

310 915,543 4946,374 99,908 354 969,915 4897,872 99,478

311 915,556 4946,802 99,91 362 961,398 4945,476 99,639

312 914,405 4946,819 99,738 363 956,479 4941,951 99,605

313 914,587 4946,834 99,883 364 952,414 4939,005 99,592

314 914,598 4953,036 99,774 365 950,115 4937,378 99,589

315 914,77 4953,01 99,906 366 951,958 4935,681 99,574

316 914,931 4954,601 99,815 367 955,503 4938,218 99,597

317 915,09 4954,514 99,953 368 962,851 4943,477 99,63

318 915,721 4955,963 99,828 369 947,277 4935,33 99,929

319 915,865 4955,836 99,967 370 948,613 4933,527 99,922

320 916,916 4957,045 99,839 371 947,971 4932,904 99,883

321 917,007 4956,892 99,958 372 946,548 4934,803 99,885

322 918,571 4957,758 99,822 373 960,439 4941,191 99,72

323 918,61 4957,611 99,834 377 918,922 4952,648 99,87

324 920,361 4957,896 99,827 378 919,391 4945,319 99,771

325 920,349 4957,755 99,86 379 922,748 4946,436 99,754

326 921,402 4957,712 99,84 380 919,729 4937,835 99,746

327 921,36 4957,571 99,966 381 924,202 4939,778 99,684

328 922,357 4957,189 99,818 382 927,483 4938,338 99,693

329 922,276 4957,05 99,968 383 924,044 4928,658 99,367

330 923,593 4956,013 99,818 384 928,881 4931,176 99,46

331 923,497 4955,87 99,957 385 931,771 4931,124 99,52

332 924,627 4954,679 99,809 386 927,284 4924,219 99,386

333 924,631 4954,682 99,809 387 932,757 4928,958 99,482

334 924,5 4954,59 99,942 388 947,262 4935,359 99,6

335 928,226 4949,794 99,798 389 948,841 4933,442 99,59



LLISTAT DE COORDENADES

URBANIT)ACIO DELS TERRENYS DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE UA-57 .
DIPÒSIT DE PLUVIALS SOTERRAT I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SUPERIOR. GIRONA 

Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Número Coord. X Coord. Y Coord. Z

390 917,703 4954,737 99,91 394 917,258 4916,43 99,56

391 922,822 4954,878 99,88 395 941,052 4930,639 99,9

392 917,144 4937,88 99,7 396 940,395 4930,638 99,54

393 917,016 4924,524 99,65
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té com objecte principal exposar quines són les característiques 

geològiques i geotècniques més rellevants. Les qual s’han de tenir en compte per a 

poder dur a terme un correcte desenvolupament del projecte. 

Per a la redacció d’aquest projecte s’ha utilitzat l’estudi geotècnic, subministrat pel 

Promotor, i realitzat per l’empresa Centro Catalán de Geotecnia, S.L. abans de l’inici de la 

primera fase de la Unitat d’Actuació núm. 57. 

Els sondejos realitzats corresponen a la zona  projectada per a la ubicació de l’edifici en 

la seva majoria.  

Els objectius concrets de l’estudi per a aquest projecte són els següents: 

 - Característiques de resistència i compacitat del subsòl  a diferents profunditats. 

 - Determinar les càrregues admissibles. 

 - Conèixer la profunditat del nivell freàtic. 

S’han realitzat diferents sondeigs, sis a rotació fins a una profunditat màxima de 10 m i 

un altre de penetració dinàmica de 8 metres. S’han realitzat també 18 assaigs Standard 

de Penetració (SPT). 

Amb aquestes mostres s’han realitzat els corresponents talls geològics del terreny i s’han 

programat una sèrie d’assaigs de laboratori per a conèixer les característiques físiques 

dels materials. 

Per aquest projecte es faran servir les dades del sondeig S-4, donada la proximitat 

d’aquest a la zona on s’ubicarà el dipòsit. 

S’indicarà a continuació un extracte de les dades més significatives de l’estudi 

aconseguit per a, posteriorment, adjuntar la totalitat de l’estudi. 

 

2. GEOLOGIA 

La ciutat de Girona, situada entre els rius Ter i Onyar, presenta les característiques 

pròpies dels terrenys aluvials. Hi trobem els següents nivells: 

 - D’ 1 m a 4 m de llims sorrencs amb restes de matèria orgànica 

- De 5 m a 10 m de graves amb sorres i bolos de granit, calcàries i arenisques 

 envoltades en una matriu sorrenca. 
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3. GEOTÈCNIA 

Segons els sondeigs realitzats, distingim els següents nivells, de dalt a baix: 

- Capa R:  

Gruixos inferiors a 1,30 m. 

Terres de reblert remogudes formades per llims sorrencs solts. S’inclouen en aquesta 

capa les fonamentacions i pavimentacions de les edificacions existents abans de les 

obres d’enderrocaments. 

- Capa A:  

Gruixos entre 4 m i 6 m .  

Formada per llims argilosos amb sorres disperses.  

Resistència de baixa a mitja.  

Humitat mitja a alta però no crítica en front a l’expansivitat deguda als cambis d’humitat 

al terreny. 

- Capa B:  

Gruix de la capa superior a 5 m. A partir dels 5,40-6,80 m de profunditat 

Sorres i graves de heteromètriques, amb fraccions de llims argilosos. 

Resistència alta.  

Saturades d’aigua a partir de 7,30 m de profunditat. 

 

4. NIVELL FREÀTIC 

El nivell d’aiga es troba a 7,30 m aproximadament. Donat que l’assaig s’ha realitzat al 

final d’un període sec, és possible que aquest nivell pugi fins a un metre en èpoques de 

pluges. En qualsevol cas, les obres projectades no arribaran a 6 m de profunditat. 

Classificat amb grau I. Nul.la agressivitat al fraguat del formigó. 

 

5 CONCLUSIONS 

Comprobant les dades del projecte amb les de l’Estudi Geotècnic, es pot afirmar que els 

treballs objecte del present estudi. no superaran en cap cas la Capa A.  
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A continuació es llisten les dades extretes de l’Estudi Geotècnic necessàries per a dur a 

terme l’execució de les obres projectades. 

 

Qadm Llosa armada 1,40 Kg/cm2 

Qadm Sabata aïllada 1,10 Kg/cm2 

Qadm Sabata correguda 1,40 Kg/cm2 

Nivell freàtic 7, 30 m (NO AFECTA) 

Tipus de sòl Capa A Cohesiu 

Densitat seca 2,07 g/cm3 

Densitat aparent 1,81 g/cm3 

  

És necessari indicar que les dades obtingudes són d’uns assaigos anteriors a 

l’inici de la Fase I de la UA-57, enderroc de la fàbrica de Can Batlle.  

Son completament vàlids en quant a les dades referents a les propietats físiques 

del terreny.  

Però, donat que les feines que es projecten ara són les de la Fase III, i havent 

realitzat les feines de l’edificació, la configuració en superfície del terreny (reblerts, 

paviments) no són certs, és necessari doncs en aquests casos fer cas de l’estudi 

de l’estat inicial.  

Indicar també que si durant l’inici de les feines de moviment de terres es 

detectessin diferències de pes en quant a les propietats físiques del terreny 

descrites en aquest annex, caldrà fer un nou Estudi Geotècnic. 

 

6. DOCUMENTS ADJUNTS 

Estudi Geotècnic 





























































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4 MOVIMENT DE TERRES 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té coma finalitat descriure les feines pròpies de moviment de terres que 

s’han de dur a terme per a realitzar les obres. Des de l’estat inicial que mostra el 

topogràfic fins l’estat previ a l’estesa dels paviments. 

Per a aquestes tasques es farà servir la informació subministrada en els tres annexos 

anteriors.  

Es descriuran a continuació les diferents tasques que engloben els treballs pertanyents a 

moviment de terres. 

En tots els casos es suposen mitjans mecànics per a la realització de les feines. 

 

2. DESBROSSAMENT 

Consisteix en realitzar una excavació superficial per a netejar de reblerts i formacions 

arbustives. 

Previ a aquestes tasques caldrà haver protegit l’arbrat existent en la parcel.la secundària. 

Es detecta que el solar principal es troba força net i compactat, degut al trànsit interior de 

maquinària i només una zona propera al carrer Segre d’uns 1.300 m2 i la totalitat de la 

parcel.la secundària haurien de ser desbrossades.  

La resta de superfície no es desbrossarà. 

 

3. EXCAVACIÓ DIPÒSIT SOTERRAT 

S’ha de realitzar una excavació a cel obert per a l’execució del dipòsit de pluvials, fins a 

arribar a la cota+95,65.  

Les dimensions en planta seran les del dipòsit més un sobreample d’uns 70 cm per a 

poder treballar-hi. Tindrem així una plataforma de 13,40 x 22,10 m2, que és on es 

començarà a abocar  el formigó de neteja. 

Per a realitzar aquest rebaix,  el terreny es realitzarà un talús 1:1 . 

El material excavat per a fer el rebaix, s’acopiarà a la mateixa obra i s’utilitzarà en gran 

part per a terraplenar la parcel.la.  

El volum que no es pugui utilitzar, es portarà a un abocador autoritzat. 
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5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

S’executaran rases i pous de diferents amples i alçades per a soterrar el conductes de 

les diferents xarxes de serveis. 

Mentre el material excavat sigui adequat per a tornar a reblir la rasa, aquest es deixarà a 

la vora  per a tornar-lo a utilitzar en el tapat de la rasa.  

S’han d’excavar també rases per a realitzar petites fonamentacions de formigó per al 

tancat de la zona de l’hort urbà i per als daus dels diferents elements de mobiliari urbà. 

 

5. POSADA A COTA  DE LA PARCEL·LA 

Segons els càlculs realitzats, no s’hauran d’aportar terres de fora de l’obra. 

Amb les terres extretes de l’excavació del dipòsit i de les zones amb terres per sobre de 

les cotes d’acabat prèvia a l’estesa de bases i paviments, es rebliran aquelles zones que 

requereixin augmentar la cota de terra. 

Un cop assolida la cota desitjada en la superfície es compactaran mecànicament, fins 

arribar a un Pròctor Modificat del 98%. 

Les zones enjardinades podran tenir un PM inferior al 90% 

 

6. CÀRREGA I TRANSPORT  

El material sobrant es transportarà a abocador autoritzat.  

El disseny de la urbanització ha minimitzat aquests volums. 

 

7. CÀLCULS VOLUMÈTRICS 

Per a calcular els volums es realitzarà un taquimètric virtual amb el programa MDT que 

dóna un estat de superfícies basant-se en les triangulacions entre cotes inserides. Amb 

aquest programa obtindrem una superfície amb cotes de l’obra acabada, i es podran 

comparar amb l’obtingut inserint les dades del topogràfic inicial per a aconseguir el 

càlcul dels volums del moviment de terra. En aquesta part del càlcul no s’ha tingut en 

compte el volum del dipòsit. 

Un cop feta la superfície de l’acabat de la urbanització, s’ha donat un gruix uniforme com 

a paquet d’acabat. Consistent en la mitja ponderada de la superfície de cada tipus de 
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paviment amb el gruix mig que li pertoca. 

PAVIMENT M2 % e (m)  
SAULÒ SÒLID 1 1.203,74 20% 0,25 0,05 
SAULÒ SÒLID 1 AMPLE < 
2,5M 375,59 6% 0,25 0,02 
SAULÒ SÒLID 2 1.212,52 20% 0,25 0,05 
ENCINTATS 292,01 5% 0,3 0,01 
LLOSA 60X40X8 48,00 1% 0,3 0,00 
JOCS INFANTILS 574,00 10% 0,35 0,03 
GESPA 1.290,00 22% 0,3 0,06 
PARCEL.LES HORT URBÀ 484,08 8% 0,3 0,02 
PETANCA 120,00 2% 0,4 0,01 
GRAVES PARCELA 2A 30,00 1% 1 0,01 

TOTAL 5.629,94   0,27 

Amb aquest espessor mig, s’ha fet una altra superfície corresponent a l’estat de terreny 

compactat, sense rases ni pous, i s’ha restat aquesta de la obtinguda al topogràfic 

inicial. Resultant: 

Desmunt 155.32 m3 

Terraplè  865.49 m3 

Total 710.17 m3 a terraplenar 

En aquestes superfícies no s’ha tingut en compte la desbrossada de la parcel.la Migdia i 

de la zona del carrer Segre, 1857.42 m2 que, que s’haurà de comptabilitzar com a 

increment de m3 a terraplenar. Es preveu un gruix de 20 cm d’esbrossada. 

  m2 e (m) total  
Desbrossada zona Segre: 1287,25 0,2 257,45 m3 
Desbrossada parcel.la 
Migdia: 565,22 0,2 113,044 m3 
subtotal    370,494 m3 
      
Total desmunt     155.32 m3 
Total terraplè    1080.66 m3 
total a terraplenar   925,335 m3 
 
Ara afegim el volum del dipòsit soterrat. 
 
  l (m) a (m) h (m)  
Dimensions exterior dipòsit 20,7 12 4,6  
volum excavació dipòsit   1142,64 m3 

      
Volum excavat dipòsit - volum terraplenat per a posada a cota parcel.la: 

 1,142.64 – 925.33   =175,68 m3 sobrants 
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Així doncs es pot afirmar que no hi haurà aportació de terres de l’exterior i que la major 

part de les terres del dipòsit es quedaran a la pròpia obra.  

 

Els volums de terres extretes i no reblertes, aniran totes a abocador. 

 

És possible que, per motius d’organització dels treballs i necessitat d’espai en un 

moment donat, el contractista  porti a abocador més volum del que s’ha calculat. 

 

8. ESPONJAMENT 

El valor habitual per a l’esponjament a utlitzar és 1,3 en càrregues i transport. 

 

9. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

Informe extret pel programa de càlcul de volums 

Triangulació superficial estat inicial i corbes de nivell 

Triangulació superficial estat final i corbes de nivell 

Plànol zones de desmunt (marrò)  i de terraplens (verd). 

 

 

 

 

 

 



Volumen por diferencia de mallas

cubico total

13/05/015

Ficheros

Primer fichero tn.MLL

Segundo fichero 27.MLL

Parámetros

Dimension de Celda 0,2

Volumenes

Volumen Desmonte 155,325

Volumen Terraplén 865,494

Diferencia -710,17
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es detallen les raons i els càlculs que defineixen la geometria i 

armadura dels elements estructurals de l’obra. 

Per la elaboració d’aquest annex s’han et servir el programa CYPE 2014 en quant a 

comprobacions i armat per al mur i llosa de cimentació. 

Les dades del terreny s’obtenen de l’estudi geotècnic inclòs a l’annex número 2. 

Per al forjat, i per qüestions de termini d’execució, s’ha previst una llosa alveolar 

prefabricada i s’han emprat les taules dels fabricants. 

 

2. LLOSA DE CIMENTACIÓ I MUR 

2.1. DIMENSIONAMENT GEOMÈTRIC 

La decisió d’escollir una llosa alveolar de formigó prefabricat, implica la conveniència de 

no superar llums de 12 metres. La resta de dimensions, longitud i alçada, ve explicada 

en l’annex número 7 Clavegueram i Drenatge. 

S’ha fet un pre-dimensionament del dipòsit, basant-se en espessors lògics. 

Per aquest motiu, tenint una alçada lliure de 3,70 metres es pre-dimensiona el cantell del 

mur a 35 cm. 

La llosa es dimensiona a 40 cm de cantell. 

 

2.2. HIPÒTESIS INICIALS PER AL CÀLCUL  

Disposem d’un dipòsit de formigó de dimensions totals interiors en planta de 11,30x20 

metres. Format per quatre murs, dos d’11,30m i altres dos de 20m.  

Per a cadascún d’ells, suposarem una sabata correguda de longitud igual a la meitat de 

l’ample del dipòsit.  

Per al càlcul ens basarem en els esforços i empentes que sofreix el tram més 

desfavorable, en aquest cas serà un mur de 20m de longitud amb una sabata de 5.65m. 

Cal assenyalar que aquest càlcul és per a un dipòsit d’aigua, en el cas d’estar ple, tindrà 

un volum d’aigua de 2,9m d’alçada. 

Aplicarem aquesta dada només quan impliquin condicions desfavorables per al càlcul. 
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La cota superior del mur correspon a la cota +99.75. Per sobre del mur, la cota més alta 

a la que arriba el paviment acabat és la +100.25, això és 0.50 metres per sobre del 

coronoament del mur. 

Suposarem un paquet, d’espesor 0.50m que inclou forjat, terres i paviment d’acabat. A 

aquest li donarem una densitat de 2TN/m3. 

Suposarem també una sobrecàrrega de 1TN/m2. 

Per altra banda, el geotècnic ens dóna les dades del terreny: 

 

σ adm =  1.40kp/cm2   

Ф = 27º 

ɣ  = 18 kN/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge esforços dipòsit buit 
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2.3. ESTABILITAT AL BOLC I LLISCAMENT 

 

S'ha de calcular en el cas més desfavorable, aquest és amb el dipòsit vuit i sense 
tapar i amb els trasdós del mur reblert de terres fins a la seva coronació. No actuaran, 
doncs les càrregues i empentes que puguin provocar la capa P y l'aigua del dipòsit. 
     
     
Considerarem també (posant-nos del costat de seguretat):  
 fregament fust-reblert δ = 0   
 C  = 0    
Prenent aquestes condicions, el coeficient d'empenta activa resulta: 
     

 
a = (1-sen Ф)/(1+sen Ф) = (1-sen 27)/(1+sen27) = 0,3755 ≈ 

0,38 
     
Els càlculs a bolc, es faran respecte al punt O, situat a l’extrem de la sabata. 
     

E1 = 1/2 aɣH2  M1,0 = 1/6 aɣH3  

E2 = aqH  M2,0 = 1/2 aqH2  
     

q = sobrecàrrega d'us = 10kN/m2   
     
     
Elaborem una taula d'accions, amb les consideracions anteriors.  
     

Acció Forces V. (kN) Forces H (kN) 
Braç respecte O 

(m) 
M 

(kN·m) 

Empenta terres 
E1 (rebliment)   1/2·0,38·18·4,12= 

47,52  -1/3·4,1 = -1,27 
-

77,639
5065 

Empenta 
càrregues E2 
(sobrecàrrega q) 

  0,38·10·4,1 = 13,89  -1/2·4,1 = -1,85 
-

31,560
775 

Pes terres (taló) 18·0,1·3,7 = 
6,66    5,65+0,35+,01/2 

= 6,05 40,293 
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Sobrecàrrega 10·0,1 = 1    5,65+0,35+,01/2 
= 6,05 6,05 

Sabata 6,10·0,4·25 = 
61   6,1/2 = 3,05 186,05 

Fust 0,35·3,7·25 = 
29,75   5,65+0,35/2 = 

5,825 
188,58
4375 

TOTAL 101,035 72,20     

     
Σ Empentes =   72,20 kN/m  

Σ Càrrega vertical =  101,035 kN/m  
Σ Moments estabilitzadors = 420,98 kN·m /m  
Σ Moments desestabilitzadors = 109,20 kN·m /m  
     

Màxima força de fregament 
sabata-sòl: ·Σ Càr. Vert. =0,50λ·101,035 = 51,45  kN/m 

     
Es consideren les següents condicions d'estabilitat, exigint-se en cada cas els 
coeficients de seguretat que s'indiquen: 
     
   1.- Bolc en servei :     
Cbs = (Σ Mo estabilitzadors) / (Σ Mo desestabilitzadors) >= 1,8 
     

   2.- Bolc en condicions últimes. Cal majorar l'empenta per ɣE = 1,5 
     
Cbu = (Σ Mo estabilitzadors) / ɣE·(Σ Mo desestabilitzadors) >= 1,5 
     
   3.- Lliscament en servei.  
     
Cds = fregament / Σ empentes >= 1,5   
     

   4.- Lliscament en condicions últimes. Majorar l'empenta per ɣE = 1,5 
     
Cdu = fregament / ɣE·Σ empentes >= 1,5 SI es considera l'empenta passiva 
     

Cdu = fregament / ɣE·Σempentes >= 1,0 SI NO es considera l'empenta passiva 
     
Així doncs:     
     
Cbs = 420,98 / 109,20 = 3,855 > 1,8   
     
Cbu = 420,98 / (1,5*109,2) = 2,57 > 1,5   
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Cds = 51,45 / 72,2 = 0,71 < 1,5 NO COMPLEIX  
     
Cdu = 51,45 / (72,2·1,5) = 0,48 < 1 NO COMPLEIX  
     
Es compleixen els casos de bolc en servei i en condicions últimes. 
     
No es compleix els casos de lliscament. Això però, no ens ha de preocupar, doncs 
en el nostre cas, el lliscament està impedit per l'altra meitat del dipòsit.  
     
No obstant, s'haurà de tenir cura a l'hora de reomplir de terres els trasdossos 
realitzant les tongades perimetralment. 
     
Per tant es compleixen els criteris d'estabilitat.   
     
     

2.4. CÀLCUL DE PRESSIONS SOBRE EL TERRENY 

Agafarem els valor de pressions sobre el terreny obtinguts del programa de càlcul per a 

la sabata del mur, afegint-hi la condició de dipòsit tapat i plè, que en aquest cas és la 

desfavorable. 

En considerar-lo plè, sobre el fust fem actuar una força vertical que serà el pes del 

paquet de paviment de 0,50m x 2Tn/m2 multiplicat per la meitat de la llum, que és la part 

que l’afecta. =0,50·2·6 = 6Tn 

Afegim també la sobrecàrrega que actua sobre aquesta meitat del dipòsit 10kN·6m 

Finalment afegirem la càrrega repartida del pes de l’aigua sobre la llosa de 290kN/m2. 

Resultant una tensió màxima sobre el terreny calculada de  

0.82kp/cm2 < 1,25· 1,40kp/cm2 

COMPLEIX 

 

2.5. TALLANT 

 -MUR: Situació dipòsit ple 

  Tallant Màxim = 21.55Tn/m 

  Tallant màxim alculat = 9.49Tn/m 

  COMPLEIX 

 - SABATA: Situació dipòsit ple 
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  Màxim = 20,75Tn/m 

  Calculat = 13.85Tn/m 

  COMPLEIX. 

 

Farem servir l’armat d’aquest mur amb sabata per a dimensionar la totalitat del dipòsit.  

Caldrà però tenir en compte a l’hora de fer les comandes a taller, les dimensions reals 

del dipòsit. 

 

3. FORJAT 

3.1. PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES 

Per al forjat farem servir un catàleg de fabricants de plaques alveolars pretensades. En 

aques cas s’ha fet servir el catàleg d’HORMIPRESA. 

Volem suportar una sobrecàrrega de 1TN/m2, a més del pes del paquet de terres i 

paviment que ens quedi. Amb llum de 11,70 metres. 

Agafarem, del catàleg de plaques alveolars d’Hormipresa els models SP-120/35 de 35cm 

de cantell, i calcularem la càrrega que hi va a sobre. La fitxa ens indica que per 

determinar la càrrega en servei, ja s’ha considerat el pes propi de la placa, així doncs no 

s’ha de tenir en compte. 

Sobrecàrrega 1 1 1 TN/m2 9,81  

paquet terres i paviment 0,10 2 0,2 TN/m2 1,96  

Formigó compressió 0,05 2,5 0,125 TN/m2 1,22  
Formigó reblert juntes, segons fitxa (peso 
placa juntas llenas - peso placa)           6,68 – 6,22  0,46  kN/m2 

total     13.45  kN/m2 
     

Càrrega majorada (1,50)          20.19 kN/m2 
      

    

D’aquests, el model SP3507 dóna per a una llum de 11,30 valors molt propers a 20 

kN/m2. 

Considerant que s’ha previst afegir capa en afegir la capa de compressió de formigó 

armat, podem afirmar que la llosa alveolar prefabricada a col.locar complirà els 

requeriments. 
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4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

S’adjunta a continuació els següents documents. 

Comprovacions d’esforços i armat en situació de dipòsit buit i ple. 

Resultats i dimensionament de l’armat de l’estructura. 

Fitcha tècnica de la placa alveolar prefabricada model SP-120/35 

 

 

 
 



Datos generales
Cota de la rasante:  0.00 m
Altura del m uro sobre la rasante:  0.00 m
Enrase:  Trasdós
Longitud del m uro en planta:  20.00 m
Separación de las juntas:  7.00 m
Tipo de cim entación:  Zapata corr ida

Geom etría
MURO

Altura:  3.70 m

Espesor superior:  35.0 cm

Espesor infer ior:  35.0 cm

ZAPATA CORRI DA

Con puntera y talón
Canto:  40 cm
Vuelos int radós /  t rasdós:  565.0 /  10.0 cm
Horm igón de lim pieza:  10 cm

Descripción del arm ado
CORONACI ÓN

Arm adura superior /  2Ø12:  infer ior /  2Ø12

Est r ibos:  Ø6c/ 15

Canto viga:  25 cm

Anclaje int radós /  t rasdós:  25 /  25 cm

TRAMOS

Núm .
I nt radós Trasdós

Vert ical Horizontal Vert ical Horizontal

1 Ø10c/ 30 Ø10c/ 20 Ø12c/ 20 Ø10c/ 20

Solape:  0.25 m Solape:  0.4 m

Refuerzo 1:  Ø12 h= 1.5 m

ZAPATA

Arm adura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/ 30 Ø12c/ 30

Longitud de anclaje en prolongación:  40 cm

Pat illa t rasdós:  15 cm

I nfer ior Ø12c/ 25 Ø20c/ 20

Pat illa int radós /  t rasdós:  25 /  25 cm

Longitud de pata en arranque:  30 cm

Com probación
Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Muro) :  Depósito 370 LLENO (DEPOSI TO
GI RONA)

Com probación Valores Estado

Com probación a rasante en arranque m uro:
      Criter io de CYPE I ngenieros

Máxim o:  63.38 t / m
Calculado:  11.02 t / m Cum ple

Espesor m ínim o del t ram o:
      Jim énez Salas, J.A.. Geotecnia y Cim ientos I I ,  (Cap. 12)

Mínim o:  20 cm
Calculado:  35 cm Cum ple

Separación libre m ínim a arm aduras horizontales:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.4.1 Mínim o:  2.5 cm

    -  Trasdós: Calculado:  19 cm Cum ple

    -  I nt radós: Calculado:  19 cm Cum ple

Separación m áxim a arm aduras horizontales:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.1 Máxim o:  30 cm

    -  Trasdós: Calculado:  20 cm Cum ple



Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Muro) :  Depósito 370 LLENO (DEPOSI TO
GI RONA)

Com probación Valores Estado

    -  I nt radós: Calculado:  20 cm Cum ple

Cuant ía geom étr ica m ínim a horizontal por cara:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.001 

    -  Trasdós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00112 Cum ple

    -  I nt radós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00112 Cum ple

Cuant ía m ínim a m ecánica horizontal por cara:
Criter io J.Calavera. "Muros de contención y m uros de sótano". (Cuant ía horizontal >  20%

Cuant ía vert ical) Calculado:  0.00112 

    -  Trasdós: Mínim o:  0.00064 Cum ple

    -  I nt radós: Mínim o:  0.00014 Cum ple

Cuant ía m ínim a geom étr ica vert ical cara t raccionada:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.0009 

    -  Trasdós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00323 Cum ple

    -  Trasdós ( -2.20 m ) : Calculado:  0.00161 Cum ple

Cuant ía m ínim a m ecánica vert ical cara t raccionada:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.2 Mínim o:  0.00153 

    -  Trasdós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00323 Cum ple

    -  Trasdós ( -2.20 m ) : Calculado:  0.00161 Cum ple

Cuant ía m ínim a geom étr ica vert ical cara com prim ida:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.00027 

    -  I nt radós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00074 Cum ple

    -  I nt radós ( -2.20 m ) : Calculado:  0.00074 Cum ple

Cuant ía m ínim a m ecánica vert ical cara com prim ida:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.3 Calculado:  0.00074 

    -  I nt radós ( -3.70 m ) : Mínim o:  6e-005 Cum ple

    -  I nt radós ( -2.20 m ) : Mínim o:  5e-005 Cum ple

Separación libre m ínim a arm aduras vert icales:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.4.1 Mínim o:  2.5 cm

    -  Trasdós: Calculado:  8.2 cm Cum ple

    -  I nt radós: Calculado:  28 cm Cum ple

Separación m áxim a ent re barras:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.1 Máxim o:  30 cm

    -  Arm adura vert ical Trasdós: Calculado:  20 cm Cum ple

    -  Arm adura vert ical I nt radós: Calculado:  30 cm Cum ple

Com probación a flexión com puesta:
      Com probación realizada por unidad de longitud de m uro Cum ple

Com probación a cortante:
      Norm a EHE-08. Art ículo 44.2.3.2.1

Máxim o:  21.55 t / m
Calculado:  9.49 t / m Cum ple

Com probación de fisuración:
      Norm a EHE-08. Art ículo  49.2.3

Máxim o:  0.3 m m
Calculado:  0.225 m m Cum ple

Longitud de solapes:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.5.2

    -  Base t rasdós: Mínim o:  0.39 m
Calculado:  0.4 m Cum ple

    -  Base int radós: Mínim o:  0.25 m
Calculado:  0.25 m Cum ple

Com probación del anclaje del arm ado base en coronación:
Criter io J.Calavera. "Muros de contención y m uros de sótano". Calculado:  25 cm

    -  Trasdós: Mínim o:  25 cm Cum ple

    -  I nt radós: Mínim o:  0 cm Cum ple

Área m ínim a longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criter io J.Calavera. "Muros de contención y m uros de sótano".

Mínim o:  2.2 cm ²
Calculado:  2.2 cm ² Cum ple

Canto m ínim o viga coronación:
      Criter io de CYPE I ngenieros:  el canto de la viga debe ser m ayor que el ancho de la viga

o 25 cm

Mínim o:  25 cm
Calculado:  25 cm Cum ple

Área m ínim a est r ibos viga coronación:
      Norm a EHE-08. Art ículo  44.2.3.4.1

Mínim o:  1.95 cm ² / m
Calculado:  3.76 cm ² / m Cum ple



Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Muro) :  Depósito 370 LLENO (DEPOSI TO
GI RONA)

Com probación Valores Estado

Separación m áxim a ent re est r ibos:
      Norm a EHE-08. Art ículo  44.2.3.4.1

Máxim o:  18.7 cm
Calculado:  15 cm Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones

I nform ación adicional:

-  Cota de la sección con la m ínim a relación 'cuant ía horizontal /  cuant ía vert ical' Trasdós:  -3.70 m

-  Cota de la sección con la m ínim a relación 'cuant ía horizontal /  cuant ía vert ical' I nt radós:  -3.70 m

-  Sección crít ica a flexión com puesta:  Cota:  -3.70 m , Md:  15.64 t ·m / m , Nd:  17.04 t / m , Vd:  11.03 t / m ,
Tensión m áxim a del acero:  4.161 t / cm ²

-  Sección crít ica a cortante:  Cota:  -3.39 m

-  Sección con la m áxim a abertura de fisuras:  Cota:  -3.70 m , M:  8.78 t ·m / m , N:  11.64 t / m

Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Zapata corr ida) :  Depósito 370 LLENO
(DEPOSI TO GI RONA)

Com probación Valores Estado

Com probación de estabilidad:
    -  Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor int roducido por el usuario.

Mínim o:  2 
Calculado:  7.77 Cum ple

Canto m ínim o:
    -  Zapata:
      Norm a EHE-08. Art ículo  58.8.1

Mínim o:  25 cm
Calculado:  40 cm Cum ple

Tensiones sobre el terreno:
Valor int roducido por el usuario.

    -  Tensión m edia: Máxim o:  1.4 kp/ cm ²
Calculado:  0.344 kp/ cm ² Cum ple

    -  Tensión m áxim a: Máxim o:  1.75 kp/ cm ²
Calculado:  0.823 kp/ cm ² Cum ple

Flexión en zapata:
Com probación basada en cr iter ios resistentes

    -  Arm ado superior t rasdós: Mínim o:  0.06 cm ² / m
Calculado:  3.77 cm ² / m Cum ple

    -  Arm ado infer ior t rasdós: Mínim o:  0 cm ² / m
Calculado:  15.7 cm ² / m Cum ple

    -  Arm ado infer ior int radós: Mínim o:  13 cm ² / m
Calculado:  15.7 cm ² / m Cum ple

Esfuerzo cortante:
Norm a EHE-08. Art ículo 44.2.3.2.1 Máxim o:  20.75 t / m

    -  Trasdós: Calculado:  0 t / m Cum ple

    -  I nt radós: Calculado:  13.85 t / m Cum ple

Longitud de anclaje:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.5

    -  Arranque t rasdós: Mínim o:  19.7 cm
Calculado:  31.8 cm Cum ple

    -  Arranque int radós: Mínim o:  17 cm
Calculado:  31.8 cm Cum ple

    -  Arm ado infer ior t rasdós (Pat illa) : Mínim o:  25 cm
Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm ado infer ior int radós (Pat illa) : Mínim o:  0 cm
Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm ado superior t rasdós (Pat illa) : Mínim o:  15 cm
Calculado:  15 cm Cum ple

    -  Arm ado superior int radós: Mínim o:  15 cm
Calculado:  40 cm Cum ple

Recubrim iento:
    -  Lateral:
      Norm a EHE-08. Art ículo  37.2.4.1

Mínim o:  7 cm
Calculado:  7 cm Cum ple

Diám etro m ínim o:
Norm a EHE-08. Art ículo  58.8.2. Mínim o:  Ø12

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  Ø20 Cum ple



Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Zapata corr ida) :  Depósito 370 LLENO
(DEPOSI TO GI RONA)

Com probación Valores Estado

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  Ø12 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  Ø12 Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  Ø12 Cum ple

Separación m áxim a ent re barras:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.1 Máxim o:  30 cm

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  20 cm Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Criter io de CYPE I ngenieros, basado en:  J. Calavera. "Cálculo de Est ructuras de

Cim entación". Capítulo 3.16 Mínim o:  10 cm

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  20 cm Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

Cuant ía geom étr ica m ínim a:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.0009 

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  0.00113 Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  0.00094 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  0.00392 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  0.00094 Cum ple

Cuant ía m ecánica m ínim a:

    -  Arm adura longitudinal infer ior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  55

Mínim o:  0.00098 
Calculado:  0.00113 Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  55

Mínim o:  0.00023 
Calculado:  0.00094 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal infer ior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.2

Mínim o:  0.00153 
Calculado:  0.00392 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.2

Mínim o:  2e-005 
Calculado:  0.00094 Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones

I nform ación adicional:

-  Mom ento flector pésim o en la sección de referencia del t rasdós:  0.09 t ·m / m

-  Mom ento flector pésim o en la sección de referencia del int radós:  18.04 t ·m / m



Datos generales
Cota de la rasante:  0.00 m
Altura del m uro sobre la rasante:  0.00 m
Enrase:  Trasdós
Longitud del m uro en planta:  20.00 m
Separación de las juntas:  7.00 m
Tipo de cim entación:  Zapata corr ida

Geom etría
MURO

Altura:  3.70 m

Espesor superior:  35.0 cm

Espesor infer ior:  35.0 cm

ZAPATA CORRI DA

Con puntera y talón
Canto:  40 cm
Vuelos int radós /  t rasdós:  565.0 /  10.0 cm
Horm igón de lim pieza:  10 cm

Descripción del arm ado
CORONACI ÓN

Arm adura superior /  2Ø12:  infer ior /  2Ø12

Est r ibos:  Ø6c/ 15

Canto viga:  25 cm

Anclaje int radós /  t rasdós:  25 /  25 cm

TRAMOS

Núm .
I nt radós Trasdós

Vert ical Horizontal Vert ical Horizontal

1 Ø10c/ 30 Ø10c/ 20 Ø12c/ 20 Ø10c/ 20

Solape:  0.25 m Solape:  0.4 m

Refuerzo 1:  Ø12 h= 1.5 m

ZAPATA

Arm adura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/ 30 Ø12c/ 30

Longitud de anclaje en prolongación:  40 cm

Pat illa t rasdós:  15 cm

I nfer ior Ø12c/ 25 Ø20c/ 20

Pat illa int radós /  t rasdós:  25 /  25 cm

Longitud de pata en arranque:  30 cm

Com probación
Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Muro) :  Depósito 370 VACÍ O (DEPOSI TO
GI RONA)

Com probación Valores Estado

Com probación a rasante en arranque m uro:
      Criter io de CYPE I ngenieros

Máxim o:  63.38 t / m
Calculado:  11.02 t / m Cum ple

Espesor m ínim o del t ram o:
      Jim énez Salas, J.A.. Geotecnia y Cim ientos I I ,  (Cap. 12)

Mínim o:  20 cm
Calculado:  35 cm Cum ple

Separación libre m ínim a arm aduras horizontales:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.4.1 Mínim o:  2.5 cm

    -  Trasdós: Calculado:  19 cm Cum ple

    -  I nt radós: Calculado:  19 cm Cum ple

Separación m áxim a arm aduras horizontales:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.1 Máxim o:  30 cm

    -  Trasdós: Calculado:  20 cm Cum ple



Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Muro) :  Depósito 370 VACÍ O (DEPOSI TO
GI RONA)

Com probación Valores Estado

    -  I nt radós: Calculado:  20 cm Cum ple

Cuant ía geom étr ica m ínim a horizontal por cara:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.001 

    -  Trasdós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00112 Cum ple

    -  I nt radós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00112 Cum ple

Cuant ía m ínim a m ecánica horizontal por cara:
Criter io J.Calavera. "Muros de contención y m uros de sótano". (Cuant ía horizontal >  20%

Cuant ía vert ical) Calculado:  0.00112 

    -  Trasdós: Mínim o:  0.00064 Cum ple

    -  I nt radós: Mínim o:  0.00014 Cum ple

Cuant ía m ínim a geom étr ica vert ical cara t raccionada:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.0009 

    -  Trasdós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00323 Cum ple

    -  Trasdós ( -2.20 m ) : Calculado:  0.00161 Cum ple

Cuant ía m ínim a m ecánica vert ical cara t raccionada:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.2 Mínim o:  0.00153 

    -  Trasdós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00323 Cum ple

    -  Trasdós ( -2.20 m ) : Calculado:  0.00161 Cum ple

Cuant ía m ínim a geom étr ica vert ical cara com prim ida:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.00027 

    -  I nt radós ( -3.70 m ) : Calculado:  0.00074 Cum ple

    -  I nt radós ( -2.20 m ) : Calculado:  0.00074 Cum ple

Cuant ía m ínim a m ecánica vert ical cara com prim ida:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.3 Calculado:  0.00074 

    -  I nt radós ( -3.70 m ) : Mínim o:  6e-005 Cum ple

    -  I nt radós ( -2.20 m ) : Mínim o:  5e-005 Cum ple

Separación libre m ínim a arm aduras vert icales:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.4.1 Mínim o:  2.5 cm

    -  Trasdós: Calculado:  8.2 cm Cum ple

    -  I nt radós: Calculado:  28 cm Cum ple

Separación m áxim a ent re barras:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.1 Máxim o:  30 cm

    -  Arm adura vert ical Trasdós: Calculado:  20 cm Cum ple

    -  Arm adura vert ical I nt radós: Calculado:  30 cm Cum ple

Com probación a flexión com puesta:
      Com probación realizada por unidad de longitud de m uro Cum ple

Com probación a cortante:
      Norm a EHE-08. Art ículo 44.2.3.2.1

Máxim o:  21.55 t / m
Calculado:  9.49 t / m Cum ple

Com probación de fisuración:
      Norm a EHE-08. Art ículo  49.2.3

Máxim o:  0.3 m m
Calculado:  0.225 m m Cum ple

Longitud de solapes:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.5.2

    -  Base t rasdós: Mínim o:  0.39 m
Calculado:  0.4 m Cum ple

    -  Base int radós: Mínim o:  0.25 m
Calculado:  0.25 m Cum ple

Com probación del anclaje del arm ado base en coronación:
Criter io J.Calavera. "Muros de contención y m uros de sótano". Calculado:  25 cm

    -  Trasdós: Mínim o:  25 cm Cum ple

    -  I nt radós: Mínim o:  0 cm Cum ple

Área m ínim a longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criter io J.Calavera. "Muros de contención y m uros de sótano".

Mínim o:  2.2 cm ²
Calculado:  2.2 cm ² Cum ple

Canto m ínim o viga coronación:
      Criter io de CYPE I ngenieros:  el canto de la viga debe ser m ayor que el ancho de la viga

o 25 cm

Mínim o:  25 cm
Calculado:  25 cm Cum ple

Área m ínim a est r ibos viga coronación:
      Norm a EHE-08. Art ículo  44.2.3.4.1

Mínim o:  1.95 cm ² / m
Calculado:  3.76 cm ² / m Cum ple



Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Muro) :  Depósito 370 VACÍ O (DEPOSI TO
GI RONA)

Com probación Valores Estado

Separación m áxim a ent re est r ibos:
      Norm a EHE-08. Art ículo  44.2.3.4.1

Máxim o:  18.7 cm
Calculado:  15 cm Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones

I nform ación adicional:

-  Cota de la sección con la m ínim a relación 'cuant ía horizontal /  cuant ía vert ical' Trasdós:  -3.70 m

-  Cota de la sección con la m ínim a relación 'cuant ía horizontal /  cuant ía vert ical' I nt radós:  -3.70 m

-  Sección crít ica a flexión com puesta:  Cota:  -3.70 m , Md:  15.64 t ·m / m , Nd:  17.04 t / m , Vd:  11.03 t / m ,
Tensión m áxim a del acero:  4.161 t / cm ²

-  Sección crít ica a cortante:  Cota:  -3.39 m

-  Sección con la m áxim a abertura de fisuras:  Cota:  -3.70 m , M:  8.78 t ·m / m , N:  11.64 t / m

Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Zapata corr ida) :  Depósito 370 VACÍ O
(DEPOSI TO GI RONA)

Com probación Valores Estado

Com probación de estabilidad:
    -  Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor int roducido por el usuario.

Mínim o:  2 
Calculado:  7.75 Cum ple

Canto m ínim o:
    -  Zapata:
      Norm a EHE-08. Art ículo  58.8.1

Mínim o:  25 cm
Calculado:  40 cm Cum ple

Tensiones sobre el terreno:
Valor int roducido por el usuario.

    -  Tensión m edia: Máxim o:  1.4 kp/ cm ²
Calculado:  0.344 kp/ cm ² Cum ple

    -  Tensión m áxim a: Máxim o:  1.75 kp/ cm ²
Calculado:  0.816 kp/ cm ² Cum ple

Flexión en zapata:
Com probación basada en cr iter ios resistentes

    -  Arm ado superior t rasdós: Mínim o:  0.06 cm ² / m
Calculado:  3.77 cm ² / m Cum ple

    -  Arm ado infer ior t rasdós: Mínim o:  0 cm ² / m
Calculado:  15.7 cm ² / m Cum ple

    -  Arm ado infer ior int radós: Mínim o:  13.34 cm ² / m
Calculado:  15.7 cm ² / m Cum ple

Esfuerzo cortante:
Norm a EHE-08. Art ículo 44.2.3.2.1 Máxim o:  20.75 t / m

    -  Trasdós: Calculado:  0 t / m Cum ple

    -  I nt radós: Calculado:  13.92 t / m Cum ple

Longitud de anclaje:
Norm a EHE-08. Art ículo  69.5

    -  Arranque t rasdós: Mínim o:  19.7 cm
Calculado:  31.8 cm Cum ple

    -  Arranque int radós: Mínim o:  17 cm
Calculado:  31.8 cm Cum ple

    -  Arm ado infer ior t rasdós (Pat illa) : Mínim o:  25 cm
Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm ado infer ior int radós (Pat illa) : Mínim o:  0 cm
Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm ado superior t rasdós (Pat illa) : Mínim o:  15 cm
Calculado:  15 cm Cum ple

    -  Arm ado superior int radós: Mínim o:  15 cm
Calculado:  40 cm Cum ple

Recubrim iento:
    -  Lateral:
      Norm a EHE-08. Art ículo  37.2.4.1

Mínim o:  7 cm
Calculado:  7 cm Cum ple

Diám etro m ínim o:
Norm a EHE-08. Art ículo  58.8.2. Mínim o:  Ø12

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  Ø20 Cum ple



Referencia:  Com probaciones geom étr icas y de resistencia (Zapata corr ida) :  Depósito 370 VACÍ O
(DEPOSI TO GI RONA)

Com probación Valores Estado

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  Ø12 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  Ø12 Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  Ø12 Cum ple

Separación m áxim a ent re barras:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.1 Máxim o:  30 cm

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  20 cm Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Criter io de CYPE I ngenieros, basado en:  J. Calavera. "Cálculo de Est ructuras de

Cim entación". Capítulo 3.16 Mínim o:  10 cm

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  20 cm Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  25 cm Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  30 cm Cum ple

Cuant ía geom étr ica m ínim a:
Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.5 Mínim o:  0.0009 

    -  Arm adura longitudinal infer ior: Calculado:  0.00113 Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior: Calculado:  0.00094 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal infer ior: Calculado:  0.00392 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior: Calculado:  0.00094 Cum ple

Cuant ía m ecánica m ínim a:

    -  Arm adura longitudinal infer ior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  55

Mínim o:  0.00098 
Calculado:  0.00113 Cum ple

    -  Arm adura longitudinal superior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  55

Mínim o:  0.00023 
Calculado:  0.00094 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal infer ior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.2

Mínim o:  0.00153 
Calculado:  0.00392 Cum ple

    -  Arm adura t ransversal superior:
      Norm a EHE-08. Art ículo  42.3.2

Mínim o:  2e-005 
Calculado:  0.00094 Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones

I nform ación adicional:

-  Mom ento flector pésim o en la sección de referencia del t rasdós:  0.09 t ·m / m

-  Mom ento flector pésim o en la sección de referencia del int radós:  18.49 t ·m / m
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 20.00 m

Separación de las juntas: 7.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tensión admisible: 1.40 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Limo 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.38
Pasivo intradós: 2.66

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 3.70 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 565.0 / 10.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

4.80 t/m (G)
6.00 t/m (SC)

1.00 t/m²0.60 t/m²

2.90 t/m²

35cm

565
3510

(cm)

37
0

(cm)

40

Rasante

-3.70 m

0.00 m

-4.10 m

-3.70 m-3.70 m

-4.10 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase Fase
Uniforme En superficie Valor: 0.6 t/m² Fase Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 2.9 t/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 10.80 0.00 0.00 0.60 0.00
-0.36 11.12 0.26 0.04 0.87 0.00
-0.73 11.44 0.64 0.21 1.15 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

-1.10 11.76 1.11 0.53 1.42 0.00
-1.47 12.09 1.69 1.04 1.70 0.00
-1.84 12.41 2.37 1.79 1.98 0.00
-2.21 12.73 3.15 2.81 2.26 0.00
-2.58 13.06 4.04 4.14 2.53 0.00
-2.95 13.38 5.03 5.81 2.81 0.00
-3.32 13.70 6.12 7.87 3.09 0.00
-3.69 14.03 7.32 10.35 3.37 0.00

Máximos 14.04
Cota: -3.70 m

7.35
Cota: -3.70 m

10.43
Cota: -3.70 m

3.38
Cota: -3.70 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 10.80
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.60
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.36 5.12 0.05 0.01 0.27 0.00
-0.73 5.44 0.20 0.05 0.54 0.00
-1.10 5.76 0.45 0.16 0.82 0.00
-1.47 6.09 0.81 0.39 1.10 0.00
-1.84 6.41 1.26 0.77 1.38 0.00
-2.21 6.73 1.83 1.34 1.66 0.00
-2.58 7.06 2.49 2.14 1.93 0.00
-2.95 7.38 3.26 3.20 2.21 0.00
-3.32 7.70 4.13 4.56 2.49 0.00
-3.69 8.03 5.10 6.26 2.77 0.00

Máximos 8.04
Cota: -3.70 m

5.13
Cota: -3.70 m

6.31
Cota: -3.70 m

2.78
Cota: -3.70 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 4.80
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12
Estribos: Ø6c/15
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 25 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø10c/20 Ø12c/20 Ø10c/20

Solape: 0.25 m Solape: 0.4 m
Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
Patilla trasdós: 15 cm

Inferior Ø12c/25 Ø20c/20
Patilla intradós / trasdós: 25 / 25 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 63.38 t/m
Calculado: 11.02 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm Cumple
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Referencia: Muro: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.70 m): Calculado: 0.00112 Cumple
    - Intradós (-3.70 m): Calculado: 0.00112 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00112 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00064 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00014 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Trasdós (-3.70 m): Calculado: 0.00323 Cumple
    - Trasdós (-2.20 m): Calculado: 0.00161 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00153 
    - Trasdós (-3.70 m): Calculado: 0.00323 Cumple
    - Trasdós (-2.20 m): Calculado: 0.00161 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 
    - Intradós (-3.70 m): Calculado: 0.00074 Cumple
    - Intradós (-2.20 m): Calculado: 0.00074 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 Calculado: 0.00074 
    - Intradós (-3.70 m): Mínimo: 6e-005 Cumple
    - Intradós (-2.20 m): Mínimo: 5e-005 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 8.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 21.55 t/m
Calculado: 9.49 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.225 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
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Referencia: Muro: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m

Calculado: 0.4 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m

Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 25 cm
    - Trasdós: Mínimo: 25 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o

25 cm

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 1.95 cm²/m
Calculado: 3.76 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.7 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.70 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.70 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.70 m, Md: 15.64 t·m/m, Nd: 17.04 t/m, Vd: 11.03 t/m, Tensión
máxima del acero: 4.161 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.39 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.70 m, M: 8.78 t·m/m, N: 11.64 t/m

Referencia: Zapata corrida: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 2 
Calculado: 7.77 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 1.4 kp/cm²
Calculado: 0.344 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.823 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.06 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 15.7 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 13 cm²/m
Calculado: 15.7 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 20.75 t/m

Selección de listados
DEPOSITO GIRONA Fecha: 19/06/15

Página 7



Referencia: Zapata corrida: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 0 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 13.85 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 19.7 cm
Calculado: 31.8 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 31.8 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 25 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00392 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55

Mínimo: 0.00098 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55

Mínimo: 0.00023 
Calculado: 0.00094 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00153 
Calculado: 0.00392 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 2e-005 
Calculado: 0.00094 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.09 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 18.04 t·m/m

12.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø20
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
68x3.90
68x2.40

265.20
163.51

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

20x19.86
20x12.24

397.20
244.89

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

101x3.89
101x3.45

392.89
348.82

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

20x19.86
20x12.24

397.20
244.89

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x19.86
2x17.63

39.72
35.26

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x19.86
2x17.63

39.72
35.26

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

134x1.09
134x0.24

146.06
32.41

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

101x6.44
101x15.88

650.44
1604.09

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

25x19.86
25x17.63

496.50
440.81

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.57
68x0.51

38.76
34.41

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

1x19.86
1x17.63

19.86
17.63

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.86
68x0.53

58.48
36.06

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

101x1.01
101x0.90

102.01
90.57

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

100x2.11
100x1.87

211.00
187.33

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

146.06
32.41

1118.08
689.35

1340.46
1190.09

650.44
1604.09

 
3515.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

160.67
35.65

1229.89
758.29

1474.51
1309.09

715.48
1764.50

 
3867.53

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 35.66 758.29 1309.09 1764.49 3867.53 74.70 12.20
Totales 35.66 758.29 1309.09 1764.49 3867.53 74.70 12.20
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1. INTRODUCCIÓ 

S’exposaran a continuació les característiques dels diferents tipus de  paviment utilitzats 

així com el procediment per a realitzar-los. 

Els paviments de les àrees peatonals poden ser de gran varietat de materials, donades 

les baixes sol.licitacions mecàniques que soporten, excepte en zones de coexistència 

amb trànsit de vehicles. 

En el present projecte només la plataforma elevada que connecta les dues parcel.les 

està dissenyada per a suportar trànsit pesant. 

 

Es diferenciaran dos tipus d’actuacions, segons siguin perimetrals o interiors. 

 

2. PAVIMENTACIÓ PERIMETRAL 

Tot el perímetre del projecte es troba pavimentat  amb un ample de 1,10 m. Hi han 

moltes peces però, es troben en molt mal estat, tal i com s’indica en el plànol 10 

Actuacions prèvies i enderrocs. És per tant, necessari cambiar totes les que estiguin 

malmeses. 

Per una altra banda, la nova ordenació vial, ja present en les vorades de l’edifici de nova 

creació, implica realitzar augmentar l’ample de les voreres fins als  2 m d’amplada.  

Aquesta ordenació implica també que els guals existents, s’hagin d’adaptar al nou ample 

que assoliran les voreres. 

 

2.1. VORADES 

Les vorades existents són fetes amb peces de pedra de Girona. Aquest material però, ja 

no es fabrica.  

Les instruccions de l’Ajuntament en el cas de reparar aquestes vorades són les de 

procurar d’extreure-les amb cura, netejar-les i tornar-les a reposar.  

Les peces sobrants s’emmagatzemaran i es lliuraran als serveis municipals de vialitat. 

Igualment per a les peces trencades i les pintades que no es puguin aprofitar a l’obra. 

En el cas que no hin suficients peces de pedra de Girona, es col.locaran peces de pedra 

de Sant Vicenç abuixardades de les mateixes dimensions. 
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Es col.locaran sobre base de 15 a 25 cm de formigó no estructural de resistència 

característica mínima 15N/mm2.  

 

Trobem vorades de pedra en tot el contorn, inclosos els guals existents, d’uns 8 metres 

de llargària, que es reduiran fins a 4,80 m. 

Es respectarà sempre  el traçat en planta i en alçat de les vorades existents. Excepte en 

els següents casos: 

 - Guals existents amb peces de vorada enrasades a la calçada.  

 L’espai dels guals, que es reduirà fins als 4,80 m, deixaran de ser de pedra. La 

 resta dels trams existents enrasats a la calçada s’elevaran entre 8 i 12 cm 

 continuant la tirada existent. 

  - Xamfrà carrer Segre amb carrer Freser.  

 Es suprimirà el xamfrà existent  i s’executarà un acord entre les rectes dels dos 

 carrers amb una corba de radi 1,50 m. 

 Per a aquesta actuació s’haurà d’enderrocar un petit tram de paviment asfàltic, 

 prèviament tallt amb disc de diamant. 

 

2.2. PAVIMENT DE PECES DE PANOT 

Les voreres existents són peces de panot de formigó amb graveta de riu de 30x30x4 cm, 

que és el tipus predominant en tot el municipi de Girona. Es mantindrà aquest tipus de 

material. 

Es col.locaràn sobre suport de 3 cm de sorra, a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i 

beurada de ciment pòrtland. 

S’executarà primer una base de formigó de 10 a 15 cm de resistència característica 

mínima 15N/mm2.  Sobre aquesta base s’hi col.locarà el paviment de panot. 

Per tal de complir els cànons d’accessibilitat, en els guals, es col.locarà una franja de 

panot estriat amb un ample de 1,20 m col.locat centrada al mig del gual i fins arribar a les 

franjes d’encintat. 
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El panot de les voreres, un cop acabades, tindrà una ampla de 1,80 metres (6 peces).  

Excepte en els xamfrans, que seran més amples, i a la zona de l’ilot, que respectarà les 

amplades inicials. 

 

A l’hora d’enderrocar les peces malmeses, s’ha d’anar amb especial cura de no 

malmetre les peces de vorada existent. Igualment amb les tapes i registres de serveis, 

S’ha previst en les medicions de panot a enderrocar, que totes les peces en contacte 

amb les tanques existents s’hauran de repondre.  

S’adjunta imatge del tipus de panot usat a al municipi de Girona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. RIGOLES 

En totes les voreres existents, en l’ambit del projecte i en les voreres de la resta d’illes, no 

hi trobem peces de rigola. 

No es contempla cap actuació que impliqui col.locar-ne. Ja que, per una banda, seria 

sortir de l’àmbit establert entre el client i l’Ajuntament. I per l’altra podria suposar 

malmetre encara més peces de vorada. 

El que si trobem és una franja de 20 cm de formigó entre la vorada i l’asfalt que funciona 

com a rigola. 

Es contempla doncs, que allà on s’hagin arrencat peces de vorada, repondre amb 

formigó aquestes franges de 20 cm. S’inclouran a la partida de col.locació de vorades. 
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2.4. GUALS 

S’han d’adaptar els guals existents a les noves condicions que implica el projecte, això 

és adaptar-los per a voreres amb amples superiors a 1,50 metres, seguint el model que 

l’Ajuntament disposa per a aquest cas. Aquest nous guals tindran tots una llargada total 

de 4,80 metres, incloses les peces de remat a dreta i esquerra. Els guals existents 

anteriorment tenien entre 7 i 8 m de llargada. 

Detallem les actuacions a cada carrer. 

Carrer Freser (1 gual): 

- El gual existent al xamfrà a modificar, amb el carrer Segre, s’enderrocarà i es 

crearà un enfrontat amb el recentment construit a l’altra banda del carrer, a la 

plaça de Valentí Fargnoli. 

Carrer Segre (2 guals): 

- El gual existent al xamfrà a modificar, amb el carrer Freser, s’enderrocarà i es 

crearà un confrontat amb el ja existent a l’altra banda del carrer. El centre del 

nou gual coincidirà amb el centre del gual confrontat. 

- El gual existent a la banda del carrer Terri, s’enderrocarà i es crearà un 

confrontat amb el ja existent a l’altra banda del carrer. El centre del nou gual 

coincidirà amb el centre del gual confrontat. 

Carrer Terri (4  guals): 

- Trobem dos guals, propers a l’edifici, que s’enderrocaran i es substituiran per 

la plataforma elevada per a pas peatonal projectada. 

- Els dos gual existents, tocant el carrer Migdia, s’enderrocaran i es crearan dos 

nous mantenint el centre que ja tenient. 

Carrer Migdia (1 gual): 

- El gual existent, tot i tenir la vorera més de 1,50 metres no acomplia els 

requisits normatius i s’enderrocarà i es crearà un de nou mantenint el centre 

que ja tenia. 

 

S’haurà de seguir el model que l’Ajuntament disposa per a aquest cas. S’inclou en 

aquest annex, fitxa dels Serveis Tècnics Municipals. 
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Segons aquesta fitxa, els guals tenen una amplada de 1,20 metres i una llargada total de 

4,80 metres. Consta d’una part central de 4 metres i unes peces de remat a dreta i 

esquerra de 40cm d’amplada cada una. 

La part central, de 4 metres, estarà formada per peces prefabricades de formigó de 

60x40, iguals a les que s’util.litzaran per a fer els encintats del paviment interior. 

Es col.locaran sobre base de 15 a 25 cm de formigó no estructural de resistència 

característica mínima 15N/mm2, rejuntats amb morter de ciment i reblert de juntes amb 

sorra fina. 

 

2.5. PLATAFORMA ELEVADA PER A TRÀNSIT PEATONAL 

Es crearà una plataforma peatona elevada al nivell de les voreres que uneixi la parcel.la 

principal amb la secundària.  

Es donarà aixi continuïtat a les dues parcel.les i a la plaça de Valentí Fargnoli, que ja està 

unida a la parcel.la principal mitjançant una altra plataforma elevada al carrer Freser. 

No hi ha un model únic per a aquestes plataformes, s’utilitzarà llavors el mateix model 

present a la plataforma existent abans esmentada. 

Constarà d’un cos central de formigó de 4,80 metres de llarg com a màxim i una alçada  

que arribarà fins a les voreres creades, amb una diferència màxima de de 12 cm. 

Les dues rampes, de pujada i baixada, estaran fetes amb llambordins de pedra i tindran 

una llargada de 1 metre. 

Per a realitzar aquestes feines es tallaran dues franjes al paviment asfàltic amb disc de 

diamant i es rebaixarà el paviment comprès entre elles entre 5 i 10 cm. 

 

En quant a la seva ubicació s’han seguit dos condicionants. 

Per una banda alinear-lo amb el passadís creat a la zona de l’illot, que és el que ofereix 

una amplada més gran entre els arbres a respectar. 

I per l’altra, respectar els imbornals existents al carrer Terri, per tal de no haver de 

modificar-los. 

 

 



 
URBANITZACIÓ  DELS TERRENYS DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57). GIRONA 
 
 
 
 

  
 
ANNEX 6 FERMS I PAVIMENTS                                                                                                                           7 

3. PAVIMENTACIÓ INTERIOR 

 

3.1. SÒL ESTABILITZAT (SAULÓ SÒLID) 

Es projecta com a element principal del paviment interior de la plaça un sòl estabilitzat 

d’aportació, l’anomenarem SAULÓ SÒLID, doncs tot i ésser un nom comercial, tota la 

documentació i les especificacions tècniques lligades a dosificacions i posada en obra 

indicades en el present projecte han estat subministrades per l’empresa que 

comercialitza aquest producte (MASSACHS, de Santa Cristina d’Aro). 

ÉS un tipus de paviment continu pensat per a camins i vies verdes, que és el que tindrem 

dins la urbanització. 

No es permeable i s’evita la formació de fangs i reguerons que presenten normalment els 

sòls de sauló corrents. 

Consisteix en una mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació amb ciment, aigua i 

additius estabilitzadors que s’estèn i es compacta sobre una base adequada. 

En el nostre cas, aquesta base adequada s’aconseguirà estenent una capa e tot-ú 

artificial tipus ZA-25 de 15 cm de gruix sobre la capa de terra compactada deixada 

durant el procès del moviment de terres. Aquesta terra estarà compactarà fins arribar a 

obtenir un PM del 98% evitant al màxim l’assentament del terreny. 

L’additiu estabilitzador s’hi aplicarà en una dosificació de 1 kg per cada m3 de terra. Serà 

una mescla de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de 

sodi, 30% clorur de potassi i 9% sodi tri-polifosfat en pols). 

El SAULÓ SÒLID l’estendrem en capes de 10 cm de gruix, i fins a un màxim de 12cm de 

gruix. La seva execució inclou les feines següents:  

- Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la 

humitat optima de piconatge, estudiada prèviament. 

- Calibratge de la planta dosificadora volumètrica per el que fa a percentatge 

de humitat a afegir a l’àrid, percentatge de ciment a afegir per cad m3 de 

mescla i percentatge d’additiu.. 

- Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució. 

- Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina 

estenedora  
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- Estesa al gruix definit amb regle vibradora  

- Compactació. Amb corró metàl·lic i corró pneumàtic  

- Curat amb aigua segons climatologia. 

- Tall per a juntes de dilatació. Es preveuen un 50% més de les indicades pel 

fabricant, realitzades com a junts de treball per a facilitar que la realització de 

possibles reparacions de diferents elements de la urbanització, no impliquin 

un excès de tram de paviment continu a reparar. 

En zones estretes o de difícil accés, es pot optar per estendre amb una estenedora petita 

o inclús a mà. 

Es preveu la seva execució en dos colors, basats en la utilitzacíó de dos tipus diferents 

d’àrids. 

Els camins principals, que sòn el camí paral.lel a la façana de l’edifici i el camí en 

diagonal s’executaran en un mateix color (COLOR 1). Aquest color serà també el que hi 

hagi dins la zona transitable de l’hort urbà i en el camí que es formarà a la parcel.la 

secundària. 

Les zones destinades a petanca  i elements saludables per a la gent gran, i la zona on es 

preveu col.locar les taules de ping-pong es realitzaran en un altre color (COLOR 2). 

Per a la correcta execució d’aquest paviment s’ha previst la formació de tirades mestres 

amb per a mantenir en tot moment l’alçada necessària. 

S’adjunta en aques annex informació detallada sobre aquest material. 

 

3.2. LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 60X40X8 

Marcant els canvis entre els diferents paviments i usos de la urbanització es farà servir un 

element lineal format mitjançant la col.locació d’una llosa prefabricada de formigó de 

format 60x40x8 cm. Delimitarà també les voreres de l’interior de la urbanització a la 

parcel.la principal. 

Aquesta llosa, col.locada en la seva llargària formarà uns perímetres o encintats de 40 

cm d’ample. Aquest material és el mateix que es troba en el camí d’accès a l’edificació 

pertanyent a la Fase II de la UA-57 i als contorns de la Plaça de Valentí Fargnoli. 

En els projectes esmentats, s’ha fet servir el model Llosa Vulcano 60x40x8 de la marca 

Breinco.  
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Per a col.locar-la, es farà una una base de formigó HM-20 d’entre 18 i 25 cm d’alçada 

sobre el terreny compactat i s’agafarà amb una capa d’uns 3 cm de morter de ciment.  

Les juntes entre peces es rebliran de sorra fina. 

El mateix material, estès com a superfície i no com a encintat, es farà servir en els 

accessos a la zona de jocs infantils, la zona d’accès a les petanques i elements 

saludables i a la zona destinada a aparcar-hi bicicletes.  

 

3.3. PAVIMENT ÀREA JOCS INFANTILS 

Per a la zona de jocs infantils , s’estendrà una capa de graveta fina de 3 a 5 mm de gruix, 

del tipus graveta de Riudarenes. 

S’estendrà un gruix de 20 cm. Amb aquest gruix es compliran les especificacions 

respecte a l’absorció d’impactes a caigudes des de fins a 2 metres d’alçada. 

Donat que aquesta zona no recollirà aigües, i per afavorir el drenatge en vertical,es 

preveu estendre aquest material sobre una capa de 15 cm de graves. 

Es separaran les dues capes mitjançant un geotèxtil, fabricat a base de fibres curtes de 

poliéster de 200 g/m2. 

 

4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

Model Gual Girona 

Informació tècnica Sauló Sòlid 

Assaigs Sauló Sòlid 

Fitxa maquinària estesa Sauló Sòlid 

Fotos amb paviment tipus Sauló Sòlid 
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Article 5202.  SAULO SOLID.- Sòl estabilitzat d’aportació en places, 
aparcaments, camins i vies verdes 

 
 
 
5201.1. Definició 

 
Sota el nom SAULO SOLID Es defineix un sòl estabilitzat d’aportació idoni per aparcaments, camins i vies verdes, 
que s’aconsegueix mitjançant la mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació amb ciment, aigua i additiu 
estabilitzador que s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte disminuir la susceptibilitat a 
l'aigua del sòl o augmentar la seva resistència, per al seu ús com a paviment. 
 
L'execució d'un sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes inclou les següents operacions: 

 
 Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat optima de piconatge 

que s’haurà estudiat prèviament. 
 Calibratge de la planta dosificadora volumètrica per el que fa a percentatge de humitat a afegir al àrid, 

percentatge de ciment a afegir per m3 de mescla i percentatge de additiu.  
 Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució. 
 Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina estenedora. 
 Estesa al gruix definit amb regle vibradora. 
 Compactació. Amb corró metàl·lic i corró pneumàtic 

 Curat amb aigua segons climatologia 
 Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació. 

 
Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ en 
aparcaments, camins i vies verdes: 
 
- Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants. 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles 
- Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i maquinària agrícola. 
 
 
 5201.2. Materials  

 
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent als procediments especials de 
reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 
 
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 
 
 

5201.2.1. Ciment. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe 
resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de l'Article 202 d'aquest Plec i les addicionals que 
estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment serà la 32,5. 
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant 
això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30ºC), el principi 
d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assajos a una temperatura de quaranta més 
menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans d'una hora (1 h). 

 
5201.2.2. Sòl 

 
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls d’aportació tipus subbase 
natural amb granulometria 0/25 mm.. 
 

5201.2.2.1. Matèria orgànica 

 
La terra vegetal no te de superar el 20% 
 

5201.2.2.2. Granulometria 

 
El percentatge de fins inferiors a 80 micres te de estar entre el 10 i el 15% 
 

5201.2.2.3. Plasticitat 

 
Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex de plasticitat (IP) 
<15 i un Límit Líquid <40. 
 

5201.2.3. Aigua 
 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 
 

5201.2.4. Additiu estabilitzador 
 
L’additiu estabilitzador si aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra. 
Serà una mescla de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de sodi, 30% clorur 
de potassi  i 9% sodi tri-polifosfat en pols).  
L’empresa executora disposarà d’equipament mecànic que garanteixi fer aquesta dosificació de manera 
homogènia. 
 
5201.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus i la composició del sòl estabilitzat segons el gruix 
de la capa i l’ús de la via, per al qual el contingut de ciment, la capacitat de suport i la densitat haurien de complir 
allò indicat en la Taula 5201.1. 
 

Taula 5201.1 Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes 
 

Característica Unitat Norma 

Gruix (cm) 

Vies 
verdes 

Vies verdes amb ús 
esporàdic de turismes i 

vehicles agrícoles 

Camins amb trànsit 
de camions lleugers i 
maquinària agrícola 

10 15 20 

Contingut de ciment Kg/m3   ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120 

Índex CBR, a 7 dies(*) - 
UNE 

103502 ≥ 380 ≥ 380 ≥ 425 

Compressió simple, a 
7 dies(*) MPa NLT-305 ≥ 2.4 ≥ 2.4 ≥ 3.2 

Densitat (Próctor 
modificat) 

% de la densitat 
màxima 

UNE 
103501 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 

(*) Per a la realització d'aquests assajos, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat especificada en la fórmula de 
treball. 



 
 
El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 
UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la 
franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat en la Taula 5201.2. 

 
 
 

Taula 5201.2  Termini mínim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, aparcaments, 
camins rurals i vies verdes 

 

Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 
 
 
5201.4. Equip necessari per a l’execució de les obres 

 
Se seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport 
referent als equips emprats en l'execució de les obres. 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap equip que no hagi 
estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 
 
Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar equips mecànics. 
Aquests seran equips que realitzin a l’hora les operacions de mescla del àrid d’aportació amb el ciment, l’aigua i 
els diferents components de l’additiu. Un altre equip pot esser necessari per el trasllat fins l’equip d’estesa, l’equip 
d’estesa amb regle vibrador. la compactació amb corró metàl·lic i amb corró pneumàtic, de forma simultània. 
 
En zones tals que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o de drenatge, 
a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran els 
mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en les 
altres zones. 
 
L'equip per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació volumètrica d'aigua i dosificació 
ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor volumètric de beurada, així 
com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball 
corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, amb les toleràncies fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau i estar 
dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de l'equip de compactació es 
determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un (1) compactador vibratori de corró 
metàl·lic i d'un (1) compactador de neumàtics. 
 
El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i 
freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics tindrà una massa de 3,5 a 5 tn. 
 
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors vibratoris 
tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. 
 
Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les 
petjades de les davanteres amb les del darrere. 

 
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les 
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una densitat 
adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments. 
 
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 
 
 
 
5201.5. Execució de les obres 

 
Es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat. 
 
 

5201.5.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
 
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre que la Direcció 
d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de 
prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 
 

 La dosificació mínima de conglomerant (indicant del ciment el seu tipus i classe resistent d'acord amb 
l'Article 202 d'aquest Plec) referida al volum de sòl sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, 
la qual no haurà de ser inferior a la mínima fixada en la Taula 5201.1. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb el 
ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat en la Taula 
5201.1. 

 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl 
estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 5201.1. 

 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 5201.2. 
 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels 
resultats obtinguts dels assajos, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor mínim de l'índex CBR o 
de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en aquest 
Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord amb allò 
indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels 
components de l'estabilització, o si varien les condicions ambientals. 
 
La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment 
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Próctor 
modificat. 
 
 

5201.5.2. Preparació de la superfície existent 
 
El sol existent, sobre el que es realitzarà la aplicació de un gruix de àrid de aportació estabilitzat, te de complir les 
característiques de una base. 
 
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la densitat exigida i les 
rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes en aquest Plec. Si en aquesta superfície 
existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es corregiran d'acord amb les prescripcions 
de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
 



5201.5.4. Execució de la mescla 
 
 
L'equip dosificador volumètric haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar una correcta 
dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de ciment i l’aigua definida per aconseguir la humitat 
optima característica. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, o diferències de contingut de 
ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se el procés i realitzar les oportunes 
correccions fins a solucionar les deficiències. 
 
El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l ‘inici de la 
compactació. 
 
 

5201.5.5. Compactació i terminació de la superfície 
 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme i el seu grau 
d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Próctor modificat, amb les toleràncies admeses en 
l'apartat 5201.5.1. 
 
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada en l'apartat 
5201.7.1. 
 
El procés complet des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície haurà de realitzar-
se dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 
 
La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complet d'execució, inclosa la mescla, 
es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys, 
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un 
sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un 
lleuger desfasament, es compactaran les dues franges alhora. 
 
Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció 
dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s'efectuaran amb suavitat. 
Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, humits. 
 
 
 

5201.5.6. Curat i protecció superficial  
 
Dins les 24h següents si aplicarà un reg amb aigua si la insolació es important. 
En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 
 
 
5201.6. Tram de prova 

 
Abans d'iniciar-se l'estabilització d’aportació serà preceptiva la realització d'un tram de prova, que es realitzarà 
amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a 
l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels equips necessaris, 
especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de 
mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, 
granulometria, contingut de calç o de ciment i altres requisits exigits. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram 
de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra determinarà si és acceptable la seva 
realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 
 

A més, al començament de cada tram homogeni: 
 

 Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació. 
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 

 
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 
 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat, establerts 
en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de l'aigua i 
dels additius. 

 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 
 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i 

després de la compactació. 
 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà: 
 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de l'estabilització; 
en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de la 
assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar altres 
suplementaris. 

 
Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest procediment perquè la direcció 
facultativa avaluï la possibilitat de no tindre de executar el tram de prova. 
 
 
 
5201.7. Especificacions de la unitat acabada 

 
 

5201.7.1. Resistència, densitat i capacitat de suport 
 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes hauran 
de complir allò especificat en la Taula 5201.1, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui 
aconseguir. 
 
Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 5201.3. La determinació haurà de 
portar-se a terme transcorreguts entre catorze dies (14 d) i vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.  
 
 

Taula 5201.3 
 Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus de sòl 

estabilitzat  
 

 
Tipus de sòl estabilitzat 

 
Vies verdes Vies verdes amb ús esporàdic de 

turismes i vehicles agrícoles 
Camins amb camions lleugers 

i maquinària agrícola 

EV2 (MPa) 250 300 350 



 
 
La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de 
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assajos. 
 
 

5201.7.2. Terminació, rasant, amplària i gruix 
 
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i 
d'ondulacions i amb els pendents adequats. 
 
La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més 
de trenta mil·límetres (20 mm). 
 
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus. 
 
El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en 
cas contrari es procedirà segons l'apartat 5201.10.3. 
 
 
 
5201.8. Limitacions de l’execució 

 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització amb àrid 
d’aportació: 
 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius 35º 
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius  5º o existeixi previsió de 

gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 
 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 

 
 
 
5201.9. Control de qualitat 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per a cada cas, el 
mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assajos a realitzar. També s'establiran els mètodes 
ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització. 
 
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats mitjançant 
mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que hi hagi almenys una presa o un 
assaig per cada hectòmetre (1/hm). 
 
 

5201.9.1. Control d'execució 
 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, una al matí i una 
altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300. 
 
Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres 
dispositius similars col·locats sobre la superfície. 
 
Per cada lot dels definits en 512.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la 
amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), 

segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305. En ambdós casos, les provetes 
es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra. 
 
Per cada 10.000 metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins i vies verdes o una (1) vegada a 
la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Próctor modificat de la mescla, segons la 
UNE 103501. 
 
La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 512.9.2) s'haguessin aprovat 
deu (10) lots consecutius. 
 
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 
set (7) per cada lot dels definits en 512.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de 
control, aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els 
assajos de determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. 
Sense perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assajos de les UNE 
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze 
dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, 
com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 
 
En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació 
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si 
s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 
 
Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció 
d’Obra: 
 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 
 

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadors. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.  
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 
 

 
 

5201.9.2. Control de recepció de la unitat acabada 
 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre 
(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes: 
 

 Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
 Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
 La fracció construïda diàriament. 
 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i 

procediment d'execució. 
 
S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin. En 
els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ en 
camins rurals i vies verdes. 
 



Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a l'eix, 
angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat de la 
distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa. 
 
5201.10. Criteris d’acceptació o rebuig 

 
 

5201.10.1. Densitat 
 
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 5201.1 i no més de 
dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat 
especificada. 
 
Els assajos de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a 
l'acceptació o el rebuig. 
 
En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5201.1, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus 
de material en la Taula 5201.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es 
reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 
 

5201.10.2. Resistència 
 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de ser inferior al valor 
especificat en la Taula 5201.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent 
(20 %). 
 
En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la 
següent manera: 
 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà 
la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la 
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al 
lot controlat. 

 
 

5201.10.3. Gruix 
 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en 
els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que 
baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 
 
En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:  
 

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, 
per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre 
que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
 
 

5201.10.4. Rasant 
 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no 
excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5201.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua. 
 
Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra podrà 
acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix addicional 
necessari, sense increment de cost per a infraestructures.cat. Quan la tolerància sigui depassada per excés, 
aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del gruix 
de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 
 
 
 
5201.11. Amidament i abonament 

 
Els sòls estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
estabilitzada, mesurat sobre els Plànols de Projecte. 
 
En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament i abonament de 
les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
 
No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
 
5201.12. Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al present 
Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades especificacions estiguin 
establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per un certificat de conformitat a les 
esmentades normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest Article 
podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a realitzar tasques de certificació 
en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada als materials per als quals els esmentats 
Organismes tinguin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat que asseguri 
el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es reconeixerà com a tal quan 
l’esmenta’t distintiu estigui reconegut per infraestructures.cat. 
 
 
Normes de referència  
 

 NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment.  
 NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics. 
 NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 
 NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 



 UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació del termini 
de treballabilitat. 

 UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 
 UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 
 UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 
 UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 
 UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
 UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 
 UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 
 UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de 

l'estabilitat de volum. 
 UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació de 

la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.  
 UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi química. 

 
 
 
 
 













PAVIMENT NATURAL ESTABILIZAT, PER RODADURA

CARACTERISTIQUES ASAJADAS PER LABORATORI ACREDITAT

assaig norma observació
resultats 

aconseguits
resultat garantit

C.B.R. UNE 103 502/1995 592 kg 450 kg

Trencament a comprensió de provetes sol 
estabilitzat

NLT‐305/90  i  NLT‐310/90 7 dies  ‐  tensió 5'70 Mpa 4,40 Mpa

Trencament a comprensió de provetes sol 
estabilitzat

NLT‐305/90  i  NLT‐310/90 7 dies  ‐  carrega 10'30 Tn. 8'5 tn.

Carrega vertical del sol mitjançant placa 
dinàmica

UNE 103807‐2 1.178'10 Mpa 500 Mpa

Coeficient de permeabilitat (K) EPT‐PE‐Q14010‐267
Realitzat al 95% 

P.M.
4,34*10‐7 4,34*10‐7

Resistència al desgast per abrasió UNE‐EN 1339, Annex G 21'50 mm 25 mm

Nota: La composició de TERRA SOLIDA i SAULO SOLID per 
aquest assaig es de 150 kg/m3 de ciment i 1 kg/m3 de una 
barreja en pols que conté: SILICAT DE SODI 42% + 
CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI 
TRI‐POLIFOSFAT 9%



Anchuras de extendido de 0,5 a 3,2 m

Rendimiento de extendido máx. 250 t/h

Anchura de paso 1,2 m

Extendedora sobre orugas

SUPER 800
Mini Class
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Puntos fuertes

   Anchuras de extendido de 0,5 m hasta 3,2 m

   Rendimiento de extendido hasta 250 t/h

   Tolva con paredes asimétricas

   Anchura de pista 1,1 m    Velocidad de extendido hasta 60 m/min

   Anchura de paso sólo 1,2 m    Motor diesel Deutz especialmente potente  

y económico de 45 kW, con modo ECO

    Elevada precompactación con la regla extensible 

AB 200 TV (con támper y vibradores)
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La extendedora pequeña  
con una amplia gama de aplicaciones

La SUPER 800 es la extendedora pequeña ideal para  

trabajos de reparación y construcción de:

- carreteras en zonas urbanas

- vías industriales

- supericies industriales interiores (plantas)

- carriles bici y sendas peatonales.

La relación ideal precio/prestaciones de la SUPER 800  

la convierte en la compañera perfecta para muchos  

servicios municipales. 

LA SUPER 800 es una extendedora pequeña  

extraordinariamente compacta que, gracias a su  

concepto total, está especialmente indicada para  

numerosas aplicaciones. 

Dado que la SUPER 800 está equipada con la regla de  

extendido  AB 200 TV (támper y vibradores), ofrece valores 

de precompactación extraordinarios, nada corrientes para 

una extendedora de esta clase. 



VÖGELE SUPER 800 Mini Class

Serie SUPER VÖGELE www.voegele.info 76

Destinada al uso en terrenos estrechos

Renovación de sendas peatonales y carriles-bici Construcción de caminos en campos de golf

Construcción de caminos rurales Extendido de asfalto entre carriles de tranvía

Creación de sub-base para adoquines

Construcción de plazas

Extendido de asfalto en campos de deporte

Construcción de caminos en parques Extendido de asfalto en naves industriales

Construcción de bandas centrales ijas en autopistas Extendido de asfalto en diques

Llenado de zanjas de canales
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A 5 cm del borde

   Con una anchura de pista exterior de sólo 1,1 m, 

la extendedora sobre orugas es ideal para el extendido  

de asfalto entre carriles de tranvía.

    Su reducida longitud de transporte, 4,36 m, y peso 

ligero, tan sólo 6,1 t, permiten un transporte económico.

 

   Gracias a su reducida anchura de paso, de sólo 1,2 m, 

se puede realizar sin problemas incluso el extendido de  

áreas transitadas en ediicios, como los garajes subterráneos. 

Las entradas o las puertas estrechas tampoco suponen 

ningún tipo de obstáculo.

  El estudiado diseño de la máquina permite extender  

la mezcla hasta 5 cm de los bordes laterales.

  Para aproximarse marcha atrás lo más cerca posible  

a muros, se puede plegar sin problemas la pasarela  

posterior de la regla y, de este modo, el trabajo manual 

queda reducido al mínimo.

  La tolva de paredes asimétricas con regulación hidráulica 

(opcional) facilita la alimentación del material con camiones 

incluso en espacios estrechos.

 Menor anchura:  
óptima para el transporte y extendido 

5 cm

1,2 m1,2 m

1,2 m

1,1 m
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Incluso las pequeñas extendedoras VÖGELE  

disponen de un extraordinario transporte de material 

que impide su disgregación y proporciona una  

distribución regular del material frente a la regla.

   Disposición del accionamiento de la cinta transportadora

posterior – como en las grandes extendedoras VÖGELE.  

La ventaja: una óptima transmisión de fuerza y, por tanto, 

una elevada capacidad de transporte de la cinta transportadora 

con un reducido desgaste del material.

  Cinta transportadora reversible: no se pierde material  

al cambiar de modo.

  Suministro de la mezcla regulado proporcionalmente, 

con control permanente del caudal, que proporciona una 

óptima base del extendido.

  Túnel de material de grandes dimensiones para elevar  

el lujo de material.

   Distribución homogénea de la mezcla gracias al gran 

diámetro de las aletas del sinfín, de 300 mm. 

   Los sinines de distribución, con un apoyo en el centro 

y sin soportes exteriores, reducen el riesgo de disgregación  

del material al mínimo.

   Ajuste vertical continuo del sinfín por medios 

mecánicos en 100 mm.

La alimentación más fácil Flujo óptimo de material

   La alimentación es posible incluso empleando 

camiones grandes.

  Tolva receptora de gran volumen con capacidad  

para 5 t.

  Grandes rodillos de empuje, montados oscilantes.

   Los rodillos de empuje para camiones se pliegan hacia

arriba con las paredes de la tolva.

  Ambas paredes laterales de la tolva pueden volver  

a abatirse por medios mecánicos.

  Las paredes laterales abatibles por separado y la 

opción de la tolva de paredes asimétricas (izquierda) 

permiten la alimentación por medio de camiones, incluso 

en aplicaciones donde el espacio es reducido, así como  

el extendido a lo largo de muros.

La tolva de pared asimétrica (opcional) permite  

la alimentación de material con camión en las 

condiciones de trabajo más difíciles en la obra.
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El potente y económico motor de la SUPER 800  

es muy silencioso, con lo que la extendedora se  

puede emplear especialmente en entornos urbanos.

  Moderno y potente motor diesel Deutz de 45 kW  

que proporciona un grado óptimo de rendimiento.

   Modo ECO para un trabajo económico, consiguiendo

 - ahorro en el consumo

 - funcionamiento silencioso

 - prolongada vida útil.

   Accionamiento hidráulico del ventilador con 

número variable de revoluciones, que garantiza

un reducido nivel de emisiones sonoras.

   Accionamiento de traslación hidráulico con bombas

controladas independientemente en circuito cerrado que 

permite una dirección extremadamente sensible y facilita 

la realización de maniobras de la SUPER 800.

  Elevada velocidad de trabajo de hasta 60 m/min 

 - Velocidad 1: hasta 30 m/min 

 - Velocidad 2: hasta 60 m/min

   Tren de orugas optimizado que permite una elevada 

tracción y una marcha recta perfecta.

 

Concepto de manejo y mantenimiento

   Concepto de mando: todo el proceso de extendido 

puede controlarse de un modo cómodo y sencillo 

desde el pupitre de mando.

   Para una visión óptima, el pupitre de mando 

se puede desplazar en dirección longitudinal. 

Además, un escalón adicional alto ofrece al operario  

una excelente visión general de toda la máquina.

 Disposición clara y fácilmente comprensible  

de todos los elementos de mando.

    El sistema automático de nivelación 

Niveltronic SC (opción), de fácil manejo, permite la 

vigilancia precisa y el control de la regla de  

extendido para una exactitud de peril exacta para 

las proporciones difíciles del subsuelo.

  Óptimo concepto de mantenimiento con  

fácil acceso a todos los puntos que requieren  

mantenimiento. Dichos puntos están situados  

de un modo especialmente visible.

  Piezas resistentes al desgaste con una  

prolongada vida útil.

Concepto de accionamiento:  
eficaz y con gran fuerza de tracción
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Regla de extendido

de extendido de 1,1 m a 0,5 m sin necesidad de realizar 

modificaciones. Ya que la regla también flota sobre la 

mezcla, con el empleo de este sistema de reducción,  

se logran valores de compactación óptimos. Así se llenan, 

p. ej., zanjas de canales rápida y fácilmente con una gran 

calidad.

Con los grupos de compactación támper y vibradores, la  

AB 200 TV consigue excelentes valores de precompactación, 

los cuales son extraordinarios para una extendedora de esta 

clase. La frecuencia de la vibración puede ajustarse de  

10 Hz a 50 Hz. El támper puede ajustarse hasta 1600 rpm.

La regla de extendido AB 200 TV está especialmente  

concebida para su uso con la SUPER 800. La regla dispone 

de una anchura básica de 1,1 m y puede extenderse  

hidráulicamente hasta una anchura de 2,0 m. Con ayuda  

de las extensiones mecánicas, la AB 200 TV se puede  

ampliar hasta una anchura máxima de 3,2 m. De esta 

forma, el campo de aplicaciones de la SUPER 800 con  

AB 200 TV va desde las obras pequeñas hasta la  

rehabilitación y renovación de carreteras estrechas.

Gracias a un especial sistema de reducción, los trabajos 

con anchuras de extendido de menos de 1,1 m pueden 

superarse sin esfuerzo con la AB 200 TV. Una vez montado  

este sistema, es posible reducir gradualmente la anchura 
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Gama de anchuras de extendido

  Regla básica de 1,1 m hasta 2,0 m regulable 

 continuamente.

   Con extensiones mecánicas ampliables  

de 35 cm hasta 2,7 m.

   Con extensiones mecánicas ampliables  

de 60 cm hasta 3,2 m.

Sistemas de compactación

  Támper y vibración

AB 200 TV

La regla para SUPER 800

AB 200 TV con extensiones 
mecánicas de 35 cm

1100 mm

2000 mm

2700 mm

AB 200 TV con extensiones 
mecánicas de 60 cm

1100 mm

2000 mm

3200 mm

  Una vez montado, con este sistema de reducción  

se puede reducir la anchura de extendido de 1,1 m hasta 

0,5 m sin etapas. Esto se realiza de un modo muy cómodo 

desde el puesto de mando, sin ningún tipo de modiicación.

  El llenado de zanjas de canales o los extendidos 

asimétricos a lo largo de un borde ijo se pueden realizar 

fácilmente con el sistema de estrechamiento, incluso si  

se usa cinta bituminosa. 

  Con el sistema de reducción, la regla “flota“,  

como en el extendido sin reducciones. De este modo  

el espesor de la capa se puede acoplar sin etapas sobre 

el cilindro de nivelación e incluso se puede controlar 

con el sistema automático de nivelación. 

Con la regla flotante se pueden obtener no sólo  

resultados de extendido exactos sino también valores 

de precompactación excelentes.

ESTRECHAMIENTO DE LA REGLA

Extendido a partir 0,5 m con el sistema de reducción. Sistema de reducción, regulable progresivamente.
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Todos los datos de un vistazo

Leyenda: T = con támper V = con vibradores AB = regla extensible Reservado el derecho a realizar modiicaciones técnicas.

OPCiOnES
 

 Tolva con paredes asimétricas (a la izquierda).  

Sistema de reducción para reducir la anchura  

de extendido hasta 0,5 m.  

Sistema automático de nivelación Niveltronic SC  

(distintos sensores disponibles). 

¡Hay más opciones disponibles!  

Consulte a su distribuidor VÖGELE.

ACCiOnAMiEnTO

Motor:  motor diesel Deutz con refrigeración por fluido

Tipo:  TCD 2011 L03o

Potencia:  Nominal: 45 kW a 2300 rpm (según DIN)

 Modo ECO: 38 kW a 1800 rpm

Depósito de carburante:  75 l

Equipo eléctrico:  24 V

TrEn DE OruGAS

Orugas:  con zapatas de goma

Superficie de apoyo:  1500 mm x 180 mm

Suspensión:  rígida

Dispositivo de tensión:  bloque de resortes

Lubricación de las roldanas:  de por vida

Accionamiento de 

traslación:   hidráulico, accionamientos individuales 

independientes entre sí regulados  

electrónicamente

Velocidades:  Nivel de traslación 1: hasta 30 m/min,  

 regulable progresivamente

 Nivel de traslación 2: hasta 60 m/min,  

 regulable progresivamente

Freno de servicio:  hidráulico

Freno de estacionamiento:   freno de discos múltiples-acumulador  

a presión por resorte, sin mantenimiento

TOLVA rECEPTOrA

Capacidad:  5 t

Anchura:  2870 mm

Altura de alimentación:  500 mm (fondo de la tolva)

Rodillos de empuje 

para camiones:   suspendidos oscilantes, con los laterales  

de la tolva plegables hacia arriba

GruPOS DE TrAnSPOrTE DE MATEriAL

Cinta transportadora:  1, con listones de arrastre intercambiables  

y sentido de marcha reversible

 Accionamiento: hidráulico   

  Velocidad de marcha: hasta 20 m/min, ajustable 

de forma gradual (manual o automáticamente)

Sinfines de distribución:  2, con sentido de la marcha reversible,  

 montados en voladizo

 Diámetro: 300 mm

  Accionamiento: accionamientos hidráulicos 

individuales independientes entre sí

  Número de revoluciones: hasta 60 rpm  

regulable progresivamente

 Cota de nivel: ajustable 100 mm de forma  

 progresiva

Todas las dimensiones en mm

rEGLA DE ExTEnDiDO

AB 200:  anchura básica 1,1 m, extensible hasta 2,0 m

 anchura máxima 3,2 m

 anchura mínima 1,1 m - 0,5 m

Variante de compactación: TV

Espesor de extendido:  hasta 20 cm

Calentamiento:  por resistencias eléctricas

Alimentación: generador de corriente trifásica

DiMEnSiOnES y PESOS

Longitud:  4,36 m (tractor y regla de extendido en posición  

 de transporte)

Peso:   Tractor con regla extensible AB 200 TV  

en anchura de extendido hasta 2,0 m: 6,1 t



JOSEPH VÖGELE AG 
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
marketing@voegele.info

Teléfono: +49 (0)621 8105 0
Fax: +49 (0)621 8105 461
www.voegele.info

2312942 ES/02.13

® 
ERGOPLUS, InLine Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE y VÖGELE PowerFeeder son marcas comunitarias registradas de JOSEPH VÖGELE AG,  

Ludwigshafen/Rhein, Alemania. PCC es una marca alemana registrada de JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Alemania. ERGOPLUS, NAVITRONIC Plus, NAVITRONIC BASIC, NIVELTRONIC Plus, SprayJet, VISION, VÖGELE y VÖGELE PowerFeeder  
son marcas de JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Alemania, registradas en la oficina estadounidense de patentes y de marcas. El contenido de este folleto es sólo informativo y no es vinculante. La compañía se reserva el derecho  
a hacer cambios técnicos y de construcción. En algunas imagenes se muestran también componentes opcionales.

Su código QR de VÖGELE  
para llegar directo a la  
“SUPER 800” en Internet.



 
 
SAULÓ SÒLID: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
1.- Camí a Cassà de la Selva 
 

 
 
 
2.- Execució amb estenedora petita al Port de la Selva 
 

 
 
 
 
 



3.- Estesa a mà al Cementiri de Lloret de Mar 
 

 
 
 
4. Rampes adaptades per a minusvàlids. 
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1. INTRODUCCIÓ 

S’amplien a continuació les dades relatades a la Memòria en l’apartar referent al 

Sanejament. 

Destaca la presència d’un dipòsit soterrat que reculli l’aigua de pluja i la pugui reutilitzar 

per al reg de les zones verdes i de l’hort urbà. 

Es distingirà entre el drenatge superficial i el soterrat. 

 

2. DRENATGE SUPERFICIAL 

Per una banda, totes les zones de voreres i l’encintat perimetral desaiguaran cap als 

imbornals de les calçades.  

S’ha donat un pendent màxim en sentit transversal del 2%. 

Els inicis i finals dels eixos principals tindran pendents cap a les voreres per a a 

desaiguar també als imbornals. Igualment succeeix això en el camí dissenyat a la 

parcel.la secundària.  

Les zones de plantacions, gespa i horts urbans, no es recolliran i filtraran cap al terreny 

natural. Per a això, aquestes zones, que no seran compactades, disposaran d’una capa 

de 20 cm de graves. 

El mateix succeirà a la zona de jocs infantils. 

 

3. CANALS INTERCEPTORES 

La resta de zones de interior de la urbanització principal s’han projectat amb unes 

pendents superiors a l’1% en tots els casos que aniran cap a  una sèrie d’elements 

lineals de recollida, mitjançant canals interceptores d’aigua. 

El passadís existent d’accés a l’edificació també desaiguarà cap a les canals 

interceptores. Per a tal efecte es disposaran linealment canals interceptores d’aigua en 

els punts baixos projectats, 3 en total. 

- 1. En projectarem un que funcioni alhora com a separador entre la Fase II i la Fase III, 

això és junt al passadís que dóna accés a l’edifici i que es troba sobre el mur de la planta 

soterrani. 

Es col·locarà una canal lineal tipus N200 C250 H26 de la marca ACO o equivalent amb 

reixa galvanitzada agafada amb una base de formigó HM-20.  
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Donat que és a tocar del soterrani, hi col·locarem un element separador de 2cm de XPS i 

es segellarà amb un cordó de material elàstic. 

- 2. En projectarem una altra, de 25m de longitud tocant al carrer Segre, a la part més 

baixa de la zona de petanques. Es col·locarà la mateixa una canal lineal tipus N200 C250 

H26 de la marca ACO o equivalent amb reixa galvanitzada agafada amb una base de 

formigó HM-20. 

- 3. L’última serà a la meitat de la zona dels horts urbans on hi anirà una canal lineal tipus 

Self200 A15 H15 amb reixa galvanitzada de la marca ACO o equivalent. Agafada amb 

base de formigó HM-20.  

 

 

3. SANEJAMENT SOTERRAT 

3.1 DIMENSIONAMENT DIPÒSIT SOTERRAT 

L’element principal de la xarxa de clavegueram i drenatge és el dipòsit soterrat. Està 

previst que reculli les aigües que arriben a la plaça i les aigües que recullen les cobertes 

de l’edifici adjacent. 

De l’edifici, hi ha una part que desaigua cap al carrer Joan Alsina que no es podrà 

recollir.  Així, de la totalitat de les cobertes de l’edifici,  tan sols se’n recollirà el 61% 

Per a calcular el volum necessari del dipòsit, utilitzarem les següents dades: 

- Superfície urbanitzada a recollir: 3.667,45m2 

- Superfície cobertes edifici a recollir: 2.148,66m2 

- Total Superfície recollir: 5.816,11 m2 

- Màxima precipitació registrada a Girona ciutat: 111 litres/m2 

  

 Q TOTAL = 5.866,11 m2 x 111 litres/ m2 x 0,98 (coef. escorrentia)  = 632.646 litres  

Establirem el volum d’aigua mínim a recollir pel dipòsit en 635 m3. 

Donat que la cota de l’esmentat dipòsit no permet desaiguar per gravetat, cal projectar 

un sistema d’elevació de les aigües mitjançant dues bombes submergibles en paral·lel. 

Es preveu doncs un equip de bombes submergibles d’elevació. 
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Quan el dipòsit s’ompli al 95%, un equip de dues bombes treballant en paral·lel enviaran 

l’aigua cap un col·lector situat al carrer Terri.  

Cada bomba està capacitada per a, treballant per separat i a màxima potència ésser 

capaç de desaiguar en 24 hores tot el volum del dipòsit (26,50m3/h). Així, si falla una de 

les bombes durant un aiguat, l’altre pugui absorbir el treball. 

En cas que fallada elèctrica i aturada de les bombes,  un sobreeixidor desaiguarà per 

gravetat un dop superada la capacitat del dipòsit. 

Les bombes s’instal·laran dins el dipòsit en un recinte 1 metre per sota del nivell inferior 

de la llosa del dipòsit, en la zona del mur més propera a la connexió al carrer Terri. 

Al fons del dipòsit, es crearà un recrescut de formigó amb un pendent mínim de l’1% cap 

al fossat de les bombes. 

L’interior del dipòsit es dividirà amb una paret transversal bloc de formigó de 20 cm en 

tota la seva amplada situada a 1,50 m del mur que dóna al carrer Terri. Aquesta paret té 

com a objectiu, que els productes contaminants provinents de les pluges de curta 

durada, no s’introdueixin a l’aigua de reg de la plaça.  

Amb aquestes dades es dissenyarà una estructura de formigó de les següents 

dimensions interiors: 

- Llarg: 20 m  

- Ample: 11,30 m 

- Alçada màxima de l’aigua 2,90 m 

- Alçada de resguard sobre làmina d’aigua: 0,50 m 

- Alçada total interior dipòsit: 3,70 m 

- Pou per a bombes submergides: 1,50 x 1,50 x 1,00 m 

- Volum perdut  per paret de retenció i pendent 1%:  21,58 m3 

- Total volum dipòsit ple:  636,07 m3 

 

3.2 UBICACIÓ DIPÒSIT SOTERRAT 

La ubicació del dipòsit ve condicionada per la situació de la previsió de connexió a 

l’edifici i, sobretot, per la situació i cota de connexió a la col·lector de la xarxa pública de 

clavegueram al carrer Terri. 
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La part superior del col·lector del carrer Terri es correspon, dins el nostre taquimètric a la 

cota +98,30. 

Es deixarà una distància mínima de 50 cm per sobre de la canonada de connexió del 

dipòsit amb la xarxa pública de recollida d’aigües residuals. 

Trobant-se a una distància de 14 metres, i amb un pendent de l’1%, l’entrada del tub al 

dipòsit s’efectuarà a 0,65  m comptant des de la cota superior del col·lector del carrer 

Terri. A partir d’aquí, es comptaran els 2,90 metres de profunditat del dipòsit (alçada 

màxima d’aigües). 

 

3.3 EQUIP DE BOMBEIG 

Es col·locaran dues bombes submergibles al fons del dipòsit que elevaran les aigües fins 

a l’alçada necessària per connectar a la xarxa pública. 

Es realitzarà un pericó de 1m x 1m x 1m, per a la ubicació de les vàlvules anti-retorn, per 

garantir un correcte funcionament de la instal·lació. 

La canonada d’impulsió de cadascuna de les dues bombes té un DN 63mm de polietilè 

d’alta densitat o polipropilè. Ambdues canonades s’uniran a un col·lector del mateix 

material de DN 75mm, al que es col·locaran els ancoratges de les dimensions 

necessàries per tal de garantir l’estabilitat. 

- Dimensionat i selecció de bombes: 

Es dimensionarà les bombes per tal d’obtenir 1 buidat per dia, essent : 

Q = 365 m3 / 24 h = 26,46 m3/h 

Líquid a bombejar Aigües pluvials urbanes 

pH Neutre 

Cabal total a bombejar 26,46 m3/h 

Núm. de bombes 1 + 1 reserva 

Alçada manomètrica 3,90 m 

Longitud de conducció 20 m 

Canonada PEAD Ø75mm, embolcallada en PVC D200 
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3.3 CANALITZACIONS 

Segons les indicacions de la Companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de ter, les 

canonades a utilitzar seran, segons les ordenances municipals, de PVC de parets 

alveolars amb unió elàstica llaviada segons norma UNE-EN 1401-01. 

Es faran servir diàmetres D160mm als trams que surtin de les canals interceptores. 

La resta seran D315mm 

Tots els conductes es formigonaran amb un dau de formigó HM-20 que envoltin com a 

mínim 10 cm els conductes, sobre una base de sorra de 10cm.  

 

3.4. POUS DE REGISTRE 

Els pericons i pous de registre seran fets d’obra de maó calat enfoscat per dins amb 

morter de ciment sobre llit de 10cm de formigó HM-20 amb anells de formigó.  

Aquelles que tinguin una alçada inferior a 90cm tindran unes dimensions de 60x60cm, 

les que superin els 90cm tindran unes dimensions interiors mínimes de 100x100cm.  

En tots els casos amb tapes de fosa. 

Cal assenyalar que per tal d’accedir a les bombes, es deixarà una trapa de 1,50x1,50 

metres, així com una altra trapa de 1x1 metres per tal de que tinguin accés a la recollida 

de residus, els serveis municipals. 

 

4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

Informes de la pluviometria a Girona durant els últims 10 anys 

Materials homologats per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter 

Models reixes ACO 

 

 
 



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 28/12/2014 0,4

XJ 17/12/2014 0,3

XJ 16/12/2014 0,3

XJ 15/12/2014 39,5

XJ 14/12/2014 5,7

XJ 07/12/2014 0,2

XJ 05/12/2014 0,1

XJ 04/12/2014 3,3

XJ 03/12/2014 0,4

XJ 02/12/2014 0,1

XJ 01/12/2014 2,7

XJ 30/11/2014 78,1

XJ 29/11/2014 52,2

XJ 28/11/2014 0,6

XJ 27/11/2014 2,7

XJ 26/11/2014 2,3

XJ 25/11/2014 0,2

XJ 24/11/2014 3,9

XJ 14/11/2014 0,1

XJ 12/11/2014 0,1

XJ 11/11/2014 0,9

XJ 10/11/2014 0,1

XJ 09/11/2014 0,2

XJ 04/11/2014 6,4

XJ 03/11/2014 5,9

XJ 27/10/2014 0,1

XJ 12/10/2014 0,2

XJ 05/10/2014 24,7

XJ 04/10/2014 0,6

XJ 30/09/2014 0,1

XJ 29/09/2014 26,7

XJ 28/09/2014 111,0

XJ 24/09/2014 0,2

XJ 23/09/2014 2,1

XJ 17/09/2014 2,3

XJ 16/09/2014 5,2

XJ 15/09/2014 2,0

XJ 14/09/2014 9,0

XJ 11/09/2014 2,0

XJ 10/09/2014 0,1

XJ 09/09/2014 1,3

XJ 06/09/2014 0,4

XJ 05/09/2014 2,9

XJ 30/08/2014 6,0

XJ 29/08/2014 0,1

XJ 23/08/2014 0,5

XJ 22/08/2014 97,9

XJ 21/08/2014 17,3



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 20/08/2014 0,9

XJ 15/08/2014 1,4

XJ 09/08/2014 0,3

XJ 08/08/2014 0,4

XJ 07/08/2014 35,0

XJ 06/08/2014 0,8

XJ 04/08/2014 1,1

XJ 02/08/2014 4,9

XJ 01/08/2014 3,1

XJ 29/07/2014 5,4

XJ 28/07/2014 29,9

XJ 25/07/2014 9,1

XJ 21/07/2014 0,1

XJ 20/07/2014 14,9

XJ 18/07/2014 0,3

XJ 14/07/2014 10,2

XJ 13/07/2014 2,5

XJ 09/07/2014 12,5

XJ 07/07/2014 22,8

XJ 01/07/2014 0,1

XJ 29/06/2014 4,3

XJ 26/06/2014 15,2

XJ 18/06/2014 3,4

XJ 17/06/2014 4,9

XJ 14/06/2014 0,6

XJ 13/06/2014 0,1

XJ 02/06/2014 0,3

XJ 30/05/2014 3,8

XJ 29/05/2014 0,8

XJ 28/05/2014 7,7

XJ 27/05/2014 16,7

XJ 26/05/2014 25,6

XJ 22/05/2014 0,2

XJ 21/05/2014 3,8

XJ 20/05/2014 2,3

XJ 13/05/2014 5,7

XJ 11/05/2014 0,2

XJ 02/05/2014 8,7

XJ 01/05/2014 6,1

XJ 28/04/2014 0,1

XJ 27/04/2014 6,3

XJ 26/04/2014 4,5

XJ 25/04/2014 8,4

XJ 22/04/2014 11,3

XJ 21/04/2014 1,8

XJ 20/04/2014 1,7

XJ 11/04/2014 2,4

XJ 04/04/2014 2,1



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 03/04/2014 41,7

XJ 30/03/2014 1,5

XJ 27/03/2014 0,1

XJ 25/03/2014 7,2

XJ 22/03/2014 10,0

XJ 05/03/2014 4,6

XJ 03/03/2014 4,6

XJ 28/02/2014 0,9

XJ 26/02/2014 4,1

XJ 21/02/2014 0,4

XJ 19/02/2014 0,2

XJ 16/02/2014 5,1

XJ 10/02/2014 6,2

XJ 09/02/2014 3,6

XJ 07/02/2014 11,3

XJ 05/02/2014 0,1

XJ 02/02/2014 0,1

XJ 01/02/2014 9,8

XJ 30/01/2014 0,7

XJ 27/01/2014 10,6

XJ 22/01/2014 3,9

XJ 19/01/2014 1,8

XJ 18/01/2014 17,9

XJ 13/01/2014 1,2

XJ 04/01/2014 4,7

XJ 20/12/2013 3,2

XJ 19/12/2013 12,5

XJ 17/12/2013 0,2

XJ 30/11/2013 0,8

XJ 27/11/2013 0,1

XJ 19/11/2013 4,9

XJ 18/11/2013 64,0

XJ 17/11/2013 75,5

XJ 16/11/2013 10,5

XJ 11/10/2013 0,5

XJ 06/10/2013 1,0

XJ 05/10/2013 1,9

XJ 04/10/2013 13,7

XJ 29/09/2013 4,1

XJ 15/09/2013 1,7

XJ 12/09/2013 1,1

XJ 11/09/2013 1,1

XJ 10/09/2013 1,5

XJ 08/09/2013 2,5

XJ 07/09/2013 12,5

XJ 28/08/2013 3,3

XJ 27/08/2013 4,3

XJ 26/08/2013 4,5



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 24/08/2013 18,2

XJ 19/08/2013 4,7

XJ 17/08/2013 3,7

XJ 13/08/2013 14,4

XJ 08/08/2013 11,8

XJ 07/08/2013 1,0

XJ 29/07/2013 6,0

XJ 23/07/2013 2,1

XJ 20/07/2013 2,5

XJ 19/07/2013 17,0

XJ 18/07/2013 1,2

XJ 17/07/2013 2,8

XJ 23/06/2013 1,3

XJ 22/06/2013 0,1

XJ 21/06/2013 13,5

XJ 19/06/2013 0,2

XJ 09/06/2013 6,5

XJ 08/06/2013 22,1

XJ 04/06/2013 0,2

XJ 31/05/2013 0,1

XJ 29/05/2013 22,0

XJ 28/05/2013 4,3

XJ 25/05/2013 12,2

XJ 24/05/2013 2,6

XJ 23/05/2013 4,8

XJ 20/05/2013 2,3

XJ 19/05/2013 6,1

XJ 18/05/2013 10,6

XJ 17/05/2013 0,7

XJ 16/05/2013 7,4

XJ 15/05/2013 10,9

XJ 14/05/2013 0,4

XJ 10/05/2013 0,1

XJ 09/05/2013 0,8

XJ 08/05/2013 1,5

XJ 30/04/2013 0,8

XJ 29/04/2013 8,2

XJ 28/04/2013 3,4

XJ 27/04/2013 22,0

XJ 25/04/2013 14,7

XJ 19/04/2013 6,9

XJ 06/04/2013 1,3

XJ 05/04/2013 3,7

XJ 04/04/2013 5,5

XJ 03/04/2013 0,1

XJ 02/04/2013 3,1

XJ 01/04/2013 13,9

XJ 28/03/2013 17,4



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 27/03/2013 0,3

XJ 26/03/2013 2,8

XJ 20/03/2013 7,8

XJ 18/03/2013 1,6

XJ 17/03/2013 0,8

XJ 16/03/2013 0,9

XJ 13/03/2013 1,1

XJ 12/03/2013 9,0

XJ 06/03/2013 7,9

XJ 05/03/2013 43,6

XJ 04/03/2013 0,8

XJ 01/03/2013 27,0

XJ 28/02/2013 13,4

XJ 27/02/2013 2,3

XJ 22/02/2013 9,7

XJ 21/02/2013 4,5

XJ 18/02/2013 1,9

XJ 12/02/2013 0,3

XJ 02/02/2013 5,0

XJ 28/01/2013 1,8

XJ 27/01/2013 2,0

XJ 21/01/2013 2,0

XJ 19/01/2013 2,4

XJ 13/01/2013 4,0

XJ 09/01/2013 0,1

XJ 01/01/2013 0,9

XJ 26/12/2012 0,1

XJ 24/12/2012 0,3

XJ 28/11/2012 9,9

XJ 27/11/2012 9,5

XJ 26/11/2012 12,8

XJ 18/11/2012 14,5

XJ 17/11/2012 0,6

XJ 10/11/2012 0,3

XJ 09/11/2012 0,1

XJ 07/11/2012 0,1

XJ 06/11/2012 3,1

XJ 01/11/2012 0,1

XJ 31/10/2012 50,7

XJ 30/10/2012 16,5

XJ 27/10/2012 12,4

XJ 26/10/2012 16,3

XJ 25/10/2012 8,2

XJ 21/10/2012 42,1

XJ 20/10/2012 1,3

XJ 19/10/2012 1,0

XJ 18/10/2012 1,4

XJ 15/10/2012 0,2



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 14/10/2012 6,1

XJ 12/10/2012 0,4

XJ 11/10/2012 26,9

XJ 10/10/2012 4,3

XJ 30/09/2012 0,2

XJ 29/09/2012 44,2

XJ 19/09/2012 7,9

XJ 18/09/2012 1,7

XJ 12/09/2012 13,3

XJ 09/09/2012 1,2

XJ 30/08/2012 12,0

XJ 25/08/2012 12,6

XJ 06/08/2012 1,9

XJ 27/07/2012 0,8

XJ 12/07/2012 0,1

XJ 05/07/2012 11,7

XJ 01/07/2012 1,9

XJ 13/06/2012 0,1

XJ 12/06/2012 0,3

XJ 10/06/2012 0,7

XJ 05/06/2012 0,1

XJ 04/06/2012 15,1

XJ 03/06/2012 14,2

XJ 30/05/2012 0,6

XJ 28/05/2012 1,1

XJ 22/05/2012 3,0

XJ 21/05/2012 5,6

XJ 20/05/2012 25,8

XJ 15/05/2012 0,1

XJ 14/05/2012 2,0

XJ 13/05/2012 7,5

XJ 06/05/2012 4,3

XJ 30/04/2012 0,8

XJ 29/04/2012 0,1

XJ 28/04/2012 4,3

XJ 24/04/2012 3,0

XJ 21/04/2012 1,0

XJ 20/04/2012 0,2

XJ 19/04/2012 3,7

XJ 18/04/2012 2,4

XJ 15/04/2012 0,5

XJ 14/04/2012 0,8

XJ 13/04/2012 0,2

XJ 12/04/2012 5,0

XJ 10/04/2012 2,6

XJ 07/04/2012 0,7

XJ 05/04/2012 1,1

XJ 04/04/2012 7,0



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 03/04/2012 12,4

XJ 22/03/2012 39,8

XJ 21/03/2012 6,9

XJ 20/03/2012 3,7

XJ 19/03/2012 0,1

XJ 03/03/2012 1,1

XJ 19/02/2012 0,6

XJ 02/02/2012 1,8

XJ 01/02/2012 0,1

XJ 28/01/2012 3,3

XJ 17/01/2012 6,8

XJ 16/01/2012 9,2

XJ 02/01/2012 3,9

XJ 06/12/2011 0,3

XJ 22/11/2011 9,4

XJ 21/11/2011 55,5

XJ 20/11/2011 12,6

XJ 19/11/2011 7,5

XJ 17/11/2011 0,1

XJ 16/11/2011 17,2

XJ 15/11/2011 40,3

XJ 14/11/2011 2,3

XJ 13/11/2011 3,5

XJ 06/11/2011 32,4

XJ 05/11/2011 17,5

XJ 04/11/2011 49,9

XJ 03/11/2011 10,3

XJ 02/11/2011 5,2

XJ 29/10/2011 0,2

XJ 28/10/2011 29,1

XJ 27/10/2011 33,2

XJ 25/10/2011 0,4

XJ 24/10/2011 27,9

XJ 20/10/2011 0,1

XJ 19/10/2011 4,8

XJ 01/10/2011 0,1

XJ 24/09/2011 2,1

XJ 19/09/2011 0,1

XJ 18/09/2011 23,8

XJ 05/09/2011 2,7

XJ 04/09/2011 9,9

XJ 03/09/2011 0,1

XJ 26/08/2011 2,7

XJ 14/08/2011 0,8

XJ 05/08/2011 0,3

XJ 03/08/2011 1,2

XJ 30/07/2011 1,8

XJ 28/07/2011 2,1



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 27/07/2011 4,1

XJ 26/07/2011 109,2

XJ 25/07/2011 0,2

XJ 21/07/2011 0,1

XJ 19/07/2011 13,9

XJ 17/07/2011 2,6

XJ 15/07/2011 4,1

XJ 13/07/2011 14,0

XJ 12/07/2011 3,2

XJ 13/06/2011 4,1

XJ 11/06/2011 0,1

XJ 10/06/2011 9,1

XJ 08/06/2011 14,8

XJ 07/06/2011 4,4

XJ 05/06/2011 5,7

XJ 04/06/2011 7,9

XJ 03/06/2011 0,2

XJ 02/06/2011 3,6

XJ 31/05/2011 6,9

XJ 30/05/2011 0,5

XJ 15/05/2011 2,8

XJ 14/05/2011 27,7

XJ 12/05/2011 4,7

XJ 08/05/2011 0,9

XJ 07/05/2011 0,2

XJ 05/05/2011 0,2

XJ 03/05/2011 8,9

XJ 02/05/2011 0,4

XJ 29/04/2011 0,1

XJ 28/04/2011 18,3

XJ 27/04/2011 0,7

XJ 26/04/2011 0,1

XJ 25/04/2011 0,1

XJ 24/04/2011 0,2

XJ 23/04/2011 11,3

XJ 22/04/2011 10,9

XJ 31/03/2011 0,1

XJ 29/03/2011 7,3

XJ 28/03/2011 2,4

XJ 27/03/2011 0,9

XJ 22/03/2011 0,4

XJ 17/03/2011 0,1

XJ 16/03/2011 6,3

XJ 15/03/2011 33,7

XJ 14/03/2011 16,5

XJ 13/03/2011 0,5

XJ 12/03/2011 46,8

XJ 08/03/2011 0,6



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 05/03/2011 0,6

XJ 04/03/2011 4,0

XJ 03/03/2011 2,5

XJ 02/03/2011 1,7

XJ 27/02/2011 3,8

XJ 20/02/2011 1,1

XJ 18/02/2011 0,1

XJ 17/02/2011 8,3

XJ 14/02/2011 1,9

XJ 02/02/2011 0,1

XJ 31/01/2011 0,7

XJ 30/01/2011 2,1

XJ 29/01/2011 18,9

XJ 28/01/2011 24,1

XJ 27/01/2011 1,9

XJ 10/01/2011 0,1

XJ 09/01/2011 0,9

XJ 01/01/2011 0,1

XJ 31/12/2010 0,1

XJ 26/12/2010 0,1

XJ 25/12/2010 0,1

XJ 24/12/2010 2,9

XJ 23/12/2010 6,5

XJ 22/12/2010 9,2

XJ 21/12/2010 1,4

XJ 11/12/2010 0,1

XJ 04/12/2010 0,1

XJ 30/11/2010 13,4

XJ 29/11/2010 0,3

XJ 28/11/2010 0,9

XJ 27/11/2010 1,3

XJ 18/11/2010 0,1

XJ 17/11/2010 0,2

XJ 15/11/2010 7,6

XJ 10/11/2010 0,1

XJ 07/11/2010 5,8

XJ 06/11/2010 0,1

XJ 02/11/2010 0,1

XJ 01/11/2010 0,2

XJ 31/10/2010 1,5

XJ 13/10/2010 6,9

XJ 12/10/2010 36,2

XJ 11/10/2010 32,1

XJ 10/10/2010 11,9

XJ 08/10/2010 0,2

XJ 04/10/2010 0,9

XJ 25/09/2010 0,1

XJ 24/09/2010 32,2



DADES METEREOLÒGIQUES GIRONA. NOMÉS DATES AMB PPT244 > 0
CODI_ESTACIO DATA_LECTURA PPT24H

XJ 21/09/2010 8,0

XJ 18/09/2010 0,1

XJ 17/09/2010 27,7

XJ 16/09/2010 6,1



 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

P x P1

A x B

C x D

SANEJAMENT

 

 

         

A x B (mm)
Long. Exterior

Marc

C x D (mm)
Longitud

Tapa

P x P1 (mm)
Pas lliure

CARACTERÍSTIQUES ALÇADA MARC
(mm)

400 x 435 390 x 390 330 x 330 Fosa dúctil / B-125 35

600 x 620 580 x 580 535 x 535 Fosa dúctil / B-125 40

 

               NOTA: Només s’utilitzen per voreres i en casos especials. 
 

        

 
 
 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA 
SANEJAMENT 

Data 

Març – 2004 
 

TAPA PER TRONETA 

Núm. de fitxa 

1.2.3 

NORMA EN-124 



 

 
 

GRAONS

GRAÓ DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB BARNILLA D ' ACER

D ' ANCORATGE
LONGITUD

REVESTIMENT DE POLIPROPILÈ

RODÓ D ' ACER Ø 12

SECCIÓ A-A

364

344
10

294 3535

21
5

45

25

76

3 0

R = 24

8

3

 
 

MUNTATGE DE GRAÓ DE POLIPROPILÈ 
                                                    a.Executar trepant Ø26 x 80mm 

b.Introduir a pressió els tacs del graó amb martell 
                                                       utilitzan un tac de fusta interposat. 
 

        

 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA 
SANEJAMENT 

Data 

Març – 2004 
 

GRAÓ DE POLIPROPILÈ  

Núm. de fitxa 

1.4.1 



 

                                                                                                     

Ø VARIABLE

10 cm

10 cm

VARIABLE

20 cm

12 cmASFALT

GRAVA-CIMENT

MATERIAL DE REPLÈ

GRAVA - CIMENT

SORRA FINA RENTADA

CANONADA HOMOLOGADA DE 

RASA NORMALITZADA SOBRE PAVIMENT ASFALTAT

 SANEJAMENT 

PER CANONADA HOMOLOGADA DE SANEJAMENT 

(20 cm de base)

O POLS DE PEDRERA

25 cm

(còdols , bolos...)
en bones condicions exempte d'argiles

S'aprofitarà sempre que estigui

(25 cm de subbase)

GRAU DE COMPACTACIÓ > 95% DE VALOR PROCTOR

d/2d/2 d

 
 
 
 

RASA NORMALITZADA SOBRE VORERA PER CANONADA

CANONADA HOMOLOGADA DE

SORRA FINA RENTADA

MATERIAL DE REPLÈ

FORMIGÓ-PAVIMENT

PANOT

Ø VARIABLE

10 cm

10 cm

VARIABLE

4 cm
10 cm

SANEJAMENT

HOMOLOGADA DE SANEJAMENT 

S'aprofitarà sempre que estigui

GRAU DE COMPACTACIÓ > 95% DE VALOR PROCTOR

HM - 20/B/20/I

Ó POLS DE PEDRA

en bones condicions exempte d'argiles
(còdols , bolos...)

3 cm
MORTER

d/2d/2 d

 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA 
SANEJAMENT 

Data 

Març – 2004 

 
 

RASES TIPUS DE SANEJAMENT 
Núm. de fitxa 

2.1.1 



 
 

                                                                                                     
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

AMPLADA  =  30cm

ROTLLO  =  200cm

 
 

 
 

PER SENYALITZACIÓ DE XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

        

 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, SA 
SANEJAMENT 

Data 

Març – 2004 
 

MALLA DE SENYALITZACIÓ DE CANONADA 

Núm. de fitxa 

2.4.2 



ACO Self
200

18

ACO N200
 Clases de carga 

 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN150
 Homologación CE
 Fijación por clavija

 Classes de carga 
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN150
 Homologação CE
 Fixação por cavilha

Canal · Canal

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

N200 C250 Canal H26 SIN reja · Canal H26 SEM grelha 100 26,0 26,0 12 36,95 26,5 - 420,0 00304834

N200 C250 Canal H31 SIN reja · Canal H31 SEM grelha 100 26,0 31,0 12 41,52 36,8 - 518,0 00304835

N200 C250 Canal H36 SIN reja · Canal H36 SEM grelha 100 26,0 36,0 12 47,04 48,0 - 620,0 00304836

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

N200 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.* 100 25,5 1,5 - 5,2 - 414,2 - 00002908

N200 B125 Entramada 30X30 A. Galva. · Entramada 30X30 A. Galva.* 100 26,0 3,0 - 6,83 - 1674,0 - 00002905

N200 C250 Entramada 30X30 A. Galva. · Entramada 30X30 A. Galva.* 100 26,0 3,3 - 8,7 - 1558,2 - 00002907

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

-
Clavija AºZº Para Reja Entramada
Cavilha AºZº Para Grelha Entramada 

- - - - - - - - 00150094

- Clavija AºZº Para Reja Pasarela · Cavilha AºZº Para Grelha Passarela - - - - - - - - 00150095

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

Entramada A. Galva.
Entramada A. Galva.

Pasarela A. Galva
Passarela A. Galva

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

N200 H26

N200 H31 N200 H36
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ACO Self
100

ACO Self 200  Clases de carga 
 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN150
 Homologación CE
 Fijación por clavija o
 sistema SpringLock

 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN150
 Homologação CE
 Fixação por cavilha ou
 sistema SpringLock

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Self200 A15
Pasarela Acero Galvanizado Fijación Springlock
Passarela Aço Galvanizado Fixação Springlock

100 20 8 65 16,1 2,3 544 88 C0150020

Self200 A15
Pasarela Acero Inox Fijación Springlock
Passarela Aço Inox Fixação Springlock

100 20 8 65 16,1 2,3 544 88 C0150021

Self200 B125
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock

100 20 8 65 18,7 2,3 300 88 C0150025

Self200 B125
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock

100 20 8 65 17,1 2,3 1207 88 C0150024

Self200 B125 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 8 65 21,8 2,3/0,65 808 88/62 C0150022

Self200 B125 Entramada 30x30 Inox Clavija · Entramada 30x30 Inox Cavilha 100 20 8 65 17,1 2,3/0,65 1207 88/62 C0150027

Self200 C250 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 8 65 - 2,3/0,65 808 88/62 C0150023

Self200 A15
Pasarela Acero Galvanizado Fijación Springlock
Passarela Aço Galvanizado Fixação Springlock

100 20 15 35 18,10 10,4 544,3 188 C0150001

Self200 A15
Pasarela Acero Inox Fijación Springlock
Passarela Aço Inox Fixação Springlock

100 20 15 35 18,10 104 544,3 188 C0150002

Self200 B125
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock

100 20 15 35 20,70 10,4 300,0 188 C0150006

Self200 B125
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock

100 20 15 35 19,10 10,4 1207,2 188 C0150005

Self200 B125 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 15 35 23,80 10,4/5,4 808,0 188/133 C0150003

Self200 B125 Entramada 30x30 Inox Clavija · Entramada 30x30 Inox Cavilha 100 20 15 35 19,10 10,4/5,4 1207,2 188/133 C0150007

Self200 C250 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 15 35 24,00 10,4/5,4 808,0 188/133 C0150004

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. Artículo
Artígo

Self200 C250 Canal H8 SIN reja · Canal H8 SEM grelha 100 20 8 70 12,84 2,3 - 88 00003598

Self200 C250 Canal H15 SIN reja · Canal H15 SEM grelha 100 20 15 40 14,80 10,4 - 188 00150000

Canal · Canal

Self 200 H8

Self 200 H15

H
8

H
1

5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 7 XARXA D’ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ 
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ANNEX 8 XARXA D’ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ  2 

1. INTRODUCCIÓ 

S’amplien a continuació les dades relatades a la Memòria en els apartats referents a les 

xarxes d’Enllumenat i  Baixa Tensió. 

 

2. GENERALITATS 

En aquest apartat es dictaran les especificacions a seguir per tal d’executar la instal·lació 

d’electrificació i d’enllumenat d’una plaça de nova urbanització, a tocar d’un bloc 

d’habitatges també de nova construcció. Aquesta plaça serà d’us públic, essent de 

classificació de pública concurrència i complint totes les especificacions descrites en la 

ITC–BT-09 del reglament electrotècnic per baixa tensió  

La distribució de la plaça es realitza de la següent forma: 

La plaça està ubicada en la ciutat de Girona, entre els carrers de  Terri,  Freser i Segre, 

ocupant gran part de l’illa compresa per aquests carrers. 

En aquesta illa, en la banda del carrer Joan Alsina es construirà un edifici d’us privat de 

vivendes. 

En la plaça es construirà de forma soterrada un dipòsit de recollida de  pluvials, que 

es destinarà per rec de les zones verdes properes i dels horts urbans. 

A mig recorregut del carrer Terri es preveu ubicar el quadre elèctric per al control i 

protecció de l’enllumenat de la plaça, i un altre per al control i protecció  dels equips de 

bombeig i reg. 

L’alimentació d’aquest quadres i es realitzarà per part de la companyia elèctrica i donarà 

subministrament a la totalitat d’aquest serveis.. 

El nivell d’electrificació previst en el desenvolupament del projecte seguirà les 

especificacions dictades pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.D. 842/2002). 

 

3. BAIXA TENSIÓ 

3.1. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

L’empresa subministradora d’energia Fecsa-Endesa alimentarà des de la estació 

transformadora (E.T.) que s’ubica en un recinte de l’edifici construït a la Fase II, tocant al 

carrer de Joan Alsina fins a la ubicació del futur quadre de protecció a situar a la part 

mitja de la plaça junt al carrer Terri. 
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ANNEX 8 XARXA D’ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓ  3 

A partir de  la C.G.P., s’alimentarà el comptador que s’ubicarà en el mateix quadre 

elèctric. 

La Companyia subministradora és el GRUP F.E.C.S.A.- E.N.D.E.S.A. 

 

3.2. PREVISIONS DE CONSUM 

Segons es deriva de l’aplicació de la ITC-BT-10,  del R.E.B.T., i de les diferents 
Instruccions Interpretatives, es dissenyarà la instal·lació tenint en compte: 

- Enllumenat  Projectors: 888W    

- Bomba Submergible (2 ut): 4.000 W 

- Previsió Bomba autoaspitant i reg: 4.700 W 

Els càlculs de consum total simultani són de  9,59 kW. Es faran els càlculs per a 

un consum total simultani de 10kW. 

Cada xarxa tindrà una línia pròpia, igualment cada bomba. Donant un total de 4 línies a 

alimentar. 

 

3.3. ESCOMESA 

L’alimentació de la C.G.P. així com les caixes de distribució, correspondrà a la 

Companyia subministradora que com a explotadora de la instal·lació guardarà del 

seu traçat i dimensionat, així com de la seva instal·lació, i per tant quedaran fora 

de l’abast d’aquest projecte.  

No obstant, s’hauran de pressupostar les feines fins caixa seccionadora, inclosa 

 

3.4. INSTAL.LACIONS EN LOCALS HUMITS 

Es seguiran les prescripcions de la ITC-BT-30, Apartat 1, per a l'execució de les 
instal·lacions en locals humits. 

Així doncs, s'executaran amb conduccions estanques, així com els terminals i les caixes 
de derivació, amb un grau de protecció mínim IPX1, corresponent a la caiguda vertical de 
gotes d’aigua. 

 

Es realitzaran les canalitzacions de forma encastada, amb tubs corrugats. En cas de 
realitzar-se amb canalitzacions superficials, aquestes tindran el grau de protecció contra 
l’aigua corresponent. 
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3.5. POSTA A TERRA 

S’instal·larà una xarxa equipotencial de posta a terra, a base de cable de coure nu de 35 
mm2 de secció, així com el número de piquetes necessari per obtenir un valor de la 
resistència de posta a terra inferior a 20 ohms. 

La xarxa de posta a terra de la instal·lació d’enllumenat de la plaça serà independent de 
la corresponent als centres de transformació. 

Per l’obtenció del valor de la xarxa de posta a terra es procedirà a la comprovació "IN 
SITU". 

 

4. ENLLUMENAT PÚBLIC 

Actualment en la ubicació futura de  la plaça no es disposa d’enllumenat ja que aquesta 

ocuparà la ubicació que fins ara tenia una antiga nau industrial, per això s’ha de procedir 

en una primera etapa a realitzar el subministrament elèctric del que serà el quadre de 

proteccions elèctriques de l’enllumenat de la plaça. 

Per tal de realitzar aquesta alimentació elèctrica, s’hauran de canalitzar les línies de 

forma soterrada des de la estació transformadora que s’ubica en un recinte de l’edici 

construït a la Fase II, tocant al carrer de Joan Alsina fins a la ubicació del futur quadre de 

protecció a situar a la part mitja de la plaça junt al carrer Terri. 

En els plànols d’aquest projecte es grafien les canalitzacions i les línies que s’hauran de 

instal·lar en un futur pel funcionament de la instal·lació, s’indiquen a nivell de 

predimensionat les que afecten a d’altres àrees del recinte, i es valoren les que s’estimen 

necessàries pel funcionament de la instal·lació projectada.  

 

4.1. TRAÇAT 

El traçat dels diferents circuits i instal·lacions que composen la instal·lació d’enllumenat, 

serà soterrat a la totalitat del seu recorregut. El pas de les línies es realitzarà a l'interior 

d'un tub corrugat de polietilè de doble capa. En el cas de passos que hagin de suportar 

càrregues, s’instal·laran tubs protegits amb una capa de formigó que assegurarà la 

resistència mecànica, igualment es col·locaran arquetes que facilitin l'accés de 

manteniment a les instal·lacions. 
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El recorregut de les línies serà sempre que es pugui, sota els passos de trànsit de 

persones, de forma que, sempre que sigui necessari, aquesta instal·lació serà fàcilment 

localitzable. El traçat serà, paral·lel al límit de camí. 

 

4.2. RASES I CANALITZACIONS 

Tota la xarxa es projecta soterrada. 

Les rases seran les dissenyades i indicades als plànols, rectilínies, a les fondàries que 

s’especifiquin, i complint sempre el mínim marcat de 40 cm per sota del nivell de terra 

amb una base sobre nivell ferm. El reblert de les rases haurà de tenir en tota la seva 

fondària una densitat del 95% de l’assaig de proctor modificat. Un cop s’hagi estès el 

tub, es procedirà a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix de sorra, i les 

capes successives de terra seleccionada. 

Els conductors elèctrics, s’allotjaran a l’interior de canalitzacions tubulars de polietilè de 

doble capa, amb les parets interiors llises, i corrugats exteriorment. El diàmetre dels tubs 

serà de 90 mm o bé dels diàmetres indicats als plànols . Tots els tubs disposaran d’un fil 

guia que permetrà i facilitarà un posterior pas dels cables.  

 

4.3. ARQUETES 

La seva finalitat serà la de facilitar les tasques de manteniment de la instal·lació, així com 

afavorir l’estesa de conductors a l’interior dels tubulars. Per això, es col·locaran arquetes 

de registre als següents punts de la instal·lació: 

 - A cada extrem dels creuaments de zones pavimentades. 

 - En els canvis bruscos de direcció de la canalització. 

 - A cada columna o bàcul. 

 - A una distància màxima de 40 m entre elles. 

Les arquetes es construiran in situ amb unes dimensions interiors de de 40x40, 60x60 o 

bé de 100x100 cm , segons la importància dels tubulars que allotgin . Cada arqueta 

permetrà una fàcil manipulació dels cables conductors. La base de l’arqueta se farà amb 

grava de drenatge, que impedeixi l’acumulació d’aigua a l’interior de l’arqueta. La 

situació de les arquetes d’enllumenat públic, es faran sempre que sigui possible, en 

zones de trànsit peatonal.  
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4.4. CONDUCTORS. 

Conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat per a 1.000 V en servei i 

corresponents a la designació UNE RZK-1 0,6/1kV.  

 

4.4. ELECCIÓ DE LÀMPADES I LLUMINÀRIES 

Per a la xarxa d’enllumenat s’ha tingut en compte l’Ordenança de prevenció de la 

contaminació lluminosa de la il·luminació exterior de Girona (des-2010), on es defineixen 

els nivells i característiques d’il·luminació que han de tenir els vials de la ciutat segons les 

zones i el tipus de via que es tracti.  

Segons l’Ordenança, la zona de la urbanització correspon a la E3 nivell parcs i jardins. 

El projecte comprèn dues zones a enllumenar: 

 -    La urbanització de la plaça 

 -    El carrer del riu Segre. 

La resta de carrers ja disposen d’enllumenat. Igualment el passadís d’accés a les 

vivendes de l’edifici de la Fase II. 

Segons el mapa lumínic que descriu aquesta ordenança, el nostre projecte necessita un 

nivell lumínic Em mínim de 5 lux en tot l’àmbit, màxim de 7 lux, en voreres i de 10 en vials. 

Es dotarà la xarxa amb sistemes amb làmpades tipus LED, més cares, però amb altres 

avantatges, entre altres: 

- Duren molt més temps, vida superior a les 50.000 hores amb un rendiment 

del 80%. 

- Proporcionen plena lluminositat immediatament sense temps d’estabilització. 

- No atreuen insectes. 

- En convertir gairebé tota l’energia consumida en llum, produeixen molt poca 

calor. 

- Proporcionen plena lluminositat immediatament sense temps d’estabilització. 

- No parpellegen. 
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Donades les característiques de les diferents làmpades, mitjançant l’ús d’un programa 

web de codi lliure, que calcula la lluminositat introduint les dades d’alçada, angles en els 

diferents eixos i potència en lúmens, ens calcula la dimensió lux en els diferents eixos. 

 

Amb aquest programa i les fitxes del fabricant obtenim els luxos que dóna a una 

determinat radi. 

DUNE LEDS: 

Il·luminació frontal: 

(cotes en metres) 

Alçada = 8m 

 

 

A 30 metres dóna  7 lux 

Introduint alçades de columna, graus i alçada, indica els lux a peu de carrer. S’han creat 

unes ovoides que marquen les intensitats lumíniques al terra. 

 

 

Ovoide DUNE LEDS  de 30 x 10.  

 

 

 

 

 

 

Ovoide SMAP VIAL LED 18 x 24  
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Per a les voreres dels carrers Freser i Terri, s’ha fet servir un model que il·lumina en 

amplada com és el DUNE LEDS 48, igualment per a la zona del passadís. 

Per a il·luminar el vial del carrer Segre, s’ha escollit un model que il·lumini també en el 

sentit transversal, també s’ha fet servir per al vial diagonal. És el cas del model SMAP 

VIAL LEDs. 

Amb aquests valors s’han distribuït els següents elements: 

 

- 4 lluminàries tipus DUNE LEDS 48 de la marca LAMP sobre columna 

troncocònica de 8 m d’alçada. Per a l’enllumenat de les voreres dels carrers 

Freser, Terri i per al vial paral·lel a l’edifici. 

- 7 lluminàries tipus SMAP VIAL LED de la marca LAMP sobre columna 

troncocònica de 9 m d’alçada. Per a l’enllumenat de la calçada i vorera del 

carrer Segre i per al camí en diagonal. 

 
 
5. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 
Classificació  lumínica de les vies de Girona 
Models de lluminàries i col.lumnes 
 
 
 
 



     
ORDENANÇA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA  

DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL MUNICIPI DE GIRONA 
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ANNEX 2. ORDENANÇA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
LLUMINOSA DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE GIRONA 

 

 

Annex 2.   

CLASSIFICACIÓ DE LES VIES URBANES I MAPA LUMÍNIC DE GIRONA. 

La taula que es mostra a continuació (Taula A2.1) conté la informació referent als nivells i 

característiques d’il·luminació que han de tenir els carrers de Girona, segons les zones i el 

tipus de via de que es tracti. Informa dels nivells lumínics en lux, màxims i mínims, tant en 

calçada com en vorera, i de la uniformitat i l’índex FHS admissible.  

S’adjunta el mapa lumínic de la ciutat, on es veu reflectit el tipus de via associat a cada carrer 

del municipi, segons els quals s’estableixen els nivells de llum màxim que es poden donar en 

cadascun, així com la relació de la totalitat dels carrers del Municipi, on s’indica de quin tipus 

de via o zona es tracta, i relacionant-lo amb la taula següent, es dedueixen els nivells màxims 

lumínics admissibles.  

 

- Taula A2.1 - 
 

NOTA: En cas de discrepància entre la informació recollida en aquest annex i la mapa de 

zonificació de l’annex 1, prevaldrà el que indiqui el mapa de zonificació de l’annex 1. 

TIPUS DE ZONA Em mínim via 
(lux) 

Em màxim via 
(lux) Um Em mínim 

voreres (lux) 
Em màxim 

voreres  (lux) % FHS 

1  - Viari tràfic intens 20 30 0.55   5 

2  - Viari Tràfic normal 15 20 0.5   5 

3  - Comercial tràfic intens 15 20 0.5 7 12 15 

4  - Comercial tràfic normal 10 15 0.4 5 7 15 

5  - Urbana no comercial 10 15 0.4   5 

6  - De vianants    5 10 15 

7  - Residencial 4 7 0.2   5 

8  - Industrial 10 12 0.4   5 

9  - Casc antic 10 12 0.3 5 10 15 

10 - Parcs i jardins 5 10 0.3 5 7 15 
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6941093 DUNE LEDS 48 LEDS NW 700MA CLASE I GR.

Descripción:

Luminaria vial para adaptar a báculo/columna modelo DUNE LEDS de la marca LAMP. Fabricada en inyección de 
aluminio lacado color gris texturizado y grafito texturizado. Con cristal templado plano. Clase I. Para 48 LEDs 
blanco neutro alimentados a 700mA. Con un consumo total de 117W. 
 

Acabado: Gris oscuro texturizado + Gris texturiza

Peso: 8.635 g

IEE : A+ Superficie máx.expuesta al viento: 0,06 M2

Instalación: Integrado en baculo

Lámpara:

HI POWER CREETipología:

50.000 L80Horas de vida led:

102WPotencia:

4650ºK :

70IRC :

4MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 117W

230V-50HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 5.528 lm FHS: 0 % Eficacia: 47,2 lm/w
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Montaje

Descripción:Cód. producto:

9605873 COLUMNA TRONCOCONICA  4 M  V2010

9606873 COLUMNA TRONCOCÓNICA 6 M V2010

9607873 COLUMNA TRONCOCONICA 8M V2010

9608873 COLUMNA TRONCOCÓNICA 10M V2010

Soporte

Descripción:Cód. producto:

9607343 SOPORTE PARED ECO-DUNE 1M GRIS
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9607873 COLUMNA TRONCOCONICA 8M V2010

Descripción:

COLUMNA TRONCOCONICA de la marca LAMP para adaptar luminarias viales y urbanas.Fabricada en acero 
galvanizado en caliente en un solo tramo y con puerta registradora. De 8m de altura y diámetro en punta de 
60mm. 

Acabado: Acero Galvanizado

Peso: 78.000 g

IEE :

Instalación:

Lámpara:

Tipología:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:
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Montaje

Descripción:Cód. producto:

9600913 PLANTILLA FIJACION PERNOS M22 (285x285)

Descripción:Cód. producto:

9600973 CONJUNTO PERNOS M22X750
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Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 3 / 3Pág.

Web www.lamp.es



SMAPFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

21-05-2015LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

8141153 SMAP VIAL LED 8000 LM NW GR.

Descripción:

Luminaria vial  modelo SMAP de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris 
texturizado. Dispone de rótula orientable y un índice de protección IP65. Óptica vial. Con 2 módulos LED blanco 
neutro de 4000lm cada uno. 

Acabado: Gris texturizado

Peso: 12.700 g

IEE : A+ Superficie máx.expuesta al viento: 0,12 M2

Instalación: Integrado en baculo

Lámpara:

LEDTipología:

50.000Horas de vida led:

52WPotencia:

4000ºK :

70IRC :

Equipo : Electrónico

Plum: 60W

230V-50HZAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 4.160 lm Eficacia: 69,3 lm/w



SMAPFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

21-05-2015LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
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Soporte

Descripción:Cód. producto:

8100013 BRAZO A PARED SMAP GRIS

Descripción:Cód. producto:

9601903 COLUMNA SMAP 4 M

9601913 COLUMNA SMAP 5M

9601923 COLUMNA SMAP 6M

9601933 COLUMNA SMAP 7M (TIPO A)

9601943 COLUMNA SMAP 9M (TIPO A)

9602933 COLUMNA SMAP 7M (TIPO B)

9602943 COLUMNA SMAP 9M (TIPO B)

9603943 COLUMNA SMAP 9M (TIPO C)
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9603943 COLUMNA SMAP 9M (TIPO C)

Descripción:

COLUMNA TRONCOCÓNICA para adaptar luminarias o proyectores modelo SMAP de la marca LAMP. 
Fabricada en acero galvanizado en caliente en un solo tramo, con doble curva y lacada en color gris texturizado. 
De 9m de altura y tipo C. 

Acabado: Gris texturizado

Dimensiones: Ø 170 mm x 0 m Peso: 136 g

IEE :

Instalación: De pie

Lámpara:

Tipología:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:
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información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 
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Montaje

Descripción:Cód. producto:

9600913 PLANTILLA FIJACION PERNOS M22 (285x285)

Descripción:Cód. producto:

9600973 CONJUNTO PERNOS M22X750
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1. INTRODUCCIÓ 

S’amplia aquí la informació continguda a la Memòria referent als equipaments i al 

mobiliari urbà.  

 

2. EQUIPAMENTS 

Donada la poca presència d’espais destinats al lleure per a infants i i encara menys per a 

la gent grant, justifiquen el fet de destinar la meitat de la superfície del projecte a la 

ubicació d’equipaments. 

Distingim tres  zones: 

- Zona de  jocs infantils 

- Zona de  d’elements saludables i esportius 

- Zona destinada per a hort urbà d’explotació municipal 

 

2.1. ZONA DE JOCS INFANTILS 

Consisteix en un recinte  tancat perimetralment per una tanca de fusta tipus anglès amb 

dos accessos, un des del camí diagonal i un altre des del passadís de l’edifici.  

El recinte compta d’una àrea enjardinada transitable que l’envolta i d’un cos central on 

s’hi instal·len els diferents jocs.  

Per al cos central s’ha optat per estendre graveta molt fina assegurant un espessor 

mínim de 20cm, que és el gruix indicat per a absorbir caigudes de fins a 2 metres. Les 

alçades previstes de caiguda però, no superen el metre i mig (1,30m en el cas més 

desfavorable). 

Els jocs es distribueixen d’una banda a una altra segons les edats a què van destinades. 

Consta dels següents elements: 

Tirolina 

- Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic, de 20m de longitud, amb dues 

estructures de base  quadrada amb 4 muntants d'acer galvanitzat tractat al 

forn cadascuna. 

- Plataforma de llançament antilliscant. 

- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde longitud. 
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- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer inoxidable. 

- Seient circular de goma. 

- Certificat según la normativa europea EN-1176. 

- Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. 

-  Alçada de caiguda: 1.30m. 

-  Muntada sobre daus de formigó. Els daus de formigó estaran situats de 

manera que es respectin el gruix de 20 cm 

2 Gronxadors infantils, de diferents models: 

- Un de 2 seients infantils, model model JL10DG de Benito Urban 

- L’altre, 2 seients bressol per a infants a partir del tres anys, model JL10DGC 

de Benito Urban 

- Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes 

- Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat. Tornillería: Acer Inox AISI-

304. 

- Pintura 1 mà de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, 

enduridors i pigments, exentes de plom. 

- Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316. 

- Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó 

- Dimensions de seguretat en planta 7,55 x 2,98 m.  

- Alçada màxima de caiguda: 1,24m 

2 Jocs de molles per a infants a partir de  2 anys 

- 2 seients bressol, model JL10DGC de Benito Urban  

- Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes 

- Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat. Tornillería: Acer Inox AISI-

304. 

- Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, 

enduridors i pigments, exentes de plom. 

- Ancorat a dau de formigó 

- Dimensions de seguretat en planta 2,25 x 3,46m.  
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- Alçada màxima de caiguda: 57 cm 

Sorrer de 4x4 metres, a partir d’ 1 any 

- 4 rodons de  fusta de D20 cm tractada 

- Ancorades a base de formigó 

- Reblert de sorra fina. 

Els daus de formigó estaran situats en tots els casos de manera que es respecti el gruix 

de 20 cm de paviment de graveta. 

Es col.locaran a cada entrada cartells amb les següents indicacions: 

- Edats a què van dirigides els jocs 

- Condicions d’us 

- Necessitat d’acompanyament adults 

- Prohibició de fumar 

- Adreça centre sanitari més pròxim 

- Adreça  web i telèfon de contacte per comunicar desperfectes 

 

2.2. ZONES D’ELEMENTS SALUDABLES I ESPORTIUS 

Comprèn dues zones obertes i separades pel camí diagonal, que separa també les 

edats a què  van dirigides. 

La primera zona, situada per sota del camí en diagonal i per sobre del carrer Segre, està 

destinada a la gent gran.  

Consta de dues pistes per a jugar a les bitlles o a la petanca, de dimensions 15 x 4 

metres i s’executaran in situ amb un perímetre de paret de bloc de formigó 40x20x10cm, 

arrebossada i pintada, sobre base de formigó, reblertes amb dues capes de diferents 

tipus de grava, separades per un feltre tipus geotèxtil i rematades amb una capa d’uns 5 

cm de sorra. Les dues últimes capes aniran compactades. 

Consta també d’una sèrie d’elements anomenats saludables, consistents en aparells 

pensats per a la gent gran hi faci exercicis: 

- Equip per a entrenament per a exercitar la cintura model JSA001N. 
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- Equip per a entrenament tipus barres per a exercitar braços i cames model 

JSA004N 

- Equip per a entrenament tipus volant per a exercitar caderes, braços i cames 

model JSA005N. 

- Dos equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals per a seient. 

Tots els models proposats són de Benito Urban o els seus equivalents en altres marques 

comercial. 

Tots els aparells compostos per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al 

vandalisme. Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer 

galvanitzat en calent. 

Fixats a dau de formigó fet in situ. 

Es col.locarà un cartell on s’indiqui la manera correcta de realitzar els exercicis i les 

condicions d’us. 

 

2.3. ZONA  DESTINADA  A  HORT  URBÀ 

Es situa entre la zona d’elements saludables i el carrer Terri. 

Consisteix en una superfície de més de 1.000 m2 on s’ubicaran 14 parcel.les de 12,50 x 

2,40 metres amb previsió de dividirl-les a més hi haurà i una parcel.la de 64 m2. 

Les parcel.les es construiran amb peces de vorada tipus jardí de 8 cm de gruix sobre 

base de formigó. Aniran reblertes amb una primera capa de 20cm de graves i una final 

de 20 cm de terra vegetal. 

Cada parcel.la anirà equipada amb un mòdul per a compostatge. 

Serà l’Ajuntament qui reguli i adjudiqui les parcel.les als possibles ocupants. Es preveuen 

les 14 parcel.les per a 28 socis, destinades a cultivar-hi hortalisses i verdures. 

La parcel.la de 64m2 es preveu per a plantar-hi arbres  fruiters, de manera que a cada 

soci se li adjudiquin 2 m2. 

En tots els casos serà Parcs i Jardins qui s’encarregui finalment de distribuir i assignar 

les parcel.les als usuaris. 

Per al reg, es situaran preses d’aigua per a què cada usuari s’encarregui del reg de la 

seva zona. L’aigua a emprar serà la provinent del dipòsit, quan estigui a un nivell inferior 

al 30% de la capacitat, l’aigua a utilitzar serà la de companyia. 
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TANCAMENTS 

Es preveu un tancament perimetral consistent en un tram de paret baixa de bloc de 

formigó 40x20x20 cm, executat sobre cimentació de formigó HA-25 de 60x40 cm armada 

amb malla electrosoldada inferior i superior. Es formaran pilastres cada 6 metres per 

guanyar rigidesa. 

El tancament es reomplirà de formigó fins a un màxim d’un metre. S’arrebossarà amb 

morter i es pintarà amb material apte per a exteriors. 

Sobre la paret de bloc s’hi col.locarà una reixa de 1,50m d’alçada tipus Rivisa Fax, amb 

postes cada 2,50 metres. 

Per a l’accès hi haurà una porta doble de 4 metres d’amplada del mateix tipus que la 

reixa. 

 

Dins aquest espai hi tindrem un recinte destinat a la bomba i programador de la xarxa de 

reg i la seva centralització elèctrica. L’accès a aquest recinte serà exterior a l’hort urbà. 

Es preveu també un espai de 6 x 2,50 metres destinat a allotjar-hi eines i taquilles dels 

futurs usuaris. 

 

3. MOBILIARI URBÀ 

En quant al mobiliari urbà s’utilitzaran, en la majoria de casos, elements de les mateixes 

característiques que els emprats en les urbanitzacions properes: 

- Papereres tipus Barcelona de 70l  

- Pilones fixes tipus Cala en accessos al vial paral.lel a l’edifici 

- Pilones Desmuntables amb clau en accessos al vial paral.lel a l’edifici 

- Aparca-bicicletes per a dotze places, tipus Arvelo 

- Bancs Neobarcino de 1,80m de fusta tècnica 

- Font tipus Atlas  

- Escocell tipus Brico 140x140. 

Els models i marques  finals hauran de tenir el vist-i-plau tant de la Propietat com dels 

Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
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4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

Fitxes dels productes de mobiliari urbà 
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H = 0,5 m.
S = 15,3 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según
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Safety surface required and floor covering according to the standard
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Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
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2/4

4856

3
5

5
0

4
0

0
1

6
5

6

550 1856

1856

5
5

0

JSA004N

4
7

9

BARRAS/BARS/BARRES



Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1

Aire de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1177
Floor covering acording to standard EN 1177

Revêtement du sol conforme à la norme EN 1177
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUGARES DE APLICACIÓN

A DESTACAR

128 129

PUERTA BATIENTE 
FUERTE

 · Hojas formadas por marco de perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado (ver tabla)

 · Columnas de sostén de perfil cuadrado (ver tabla), provistas de 2 orejitas para fijar, opcionalmente, los tornapuntas, el poste extremo del cercado/verja, o 
las garras para empotrar en muro

 · Suplemento (bayoneta) para espino acoplado a los montantes de la hoja con tornillos indesmontables

MEDIDAS NORMALIZADAS

MEDIDA PUERTA 1x1 1x1,5 1x2  2x2  3x1,5 4x1,5 3x2 4x2 5x2 6x2

ALTURA (mm) 1030 1530 2030 2030 1530 1530 2030 2030 2030 2030

LUZ DE PASO (mm) 965 965 965 1920 2920 3920 2920 3920 5000 6000

ANCHO TOTAL (mm) 1215 1215 1215 2200 3200 4200 3200 4200 5280 6280

Nº DE HOJAS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

TABLA DE PERFILES

MONTANTES 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 

TRAVESAÑOS 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 60x40 

BARROTES 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35 35x35

COLUMNAS 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 140x140 140x140 

 · Puertas fabricadas con perfilería metálica de gran rigidez

 · Aspecto robusto de las puertas

 · Versatilidad de las aperturas

 · Ajuste perfecto de las hojas

 · Materiales y accesorios de gran calidad

 · Sistema de cerradura con antiapalancamiento

 · Puertas homologadas según la normativa CE*

Centrales 
eléctricas

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Institutos 
y escuelas

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Zonas
portuarias

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Estaciones 
de tren

Jardines
y parques

* Rivisa cumple con la norma EN-13241-1:2003, que define los requisitos de seguridad y prestaciones en puertas batientes cuando van instaladas en áreas accesibles a personas. 

   Las puertas estándar de Rivisa superaron con éxito el “ENSAYO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD” para la obtención del certificado.
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ELEMENTOS

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la Puerta Batiente Fuerte están galvanizados en 
caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa 
Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

galvanizado 
blanco 
RAL-9010

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL RIVISA

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS BATIENTES

1. Tubos estructura  

2. Perfil lama 

3. Perfil marco  

4. Bisagras y Puntos giro

5. Cerradura

6. Manilla Tirador

7. Topes apertura y cierre

8. Moto-reductor

9. Cuadro maniobra

10. Receptor

11. Mando transmisor

12. Selector de llave

13. Célula fotoeléctrica

14. Desbloqueo interior/exterior

P
U

ER
TA

 B
AT

IE
N

TE
 F

U
ER

TE

CERRADURA
Cerradura provista de caja y tapabocas metálico. 
Posibilidad de instalar cerradura eléctrica.

PASADOR DE PIE
Conjunto formado por un tope metálico anclado 
al suelo y un pasador montado en el centro de 
las dos hojas para evitar la posibilidad de abrir la 
puerta desde el exterior.

PERNIO
Pernios regulables que permiten un mayor ajuste 
de la puerta.

LUZ DE PASO
CERRADURA

BARROTES

COLUMNA

TRAVESAÑO
TOPE INTERIOR 

METÁLICO

CERRADURA

LUZ DE PASO

BARROTES

COLUMNA

TRAVESAÑO

PUERTA DE UNA HOJA
Apertura interior derecha (estándar)

PUERTA DE DOS HOJAS
Apertura interior (estándar)

MARCAJE CE DE LAS PUERTAS BATIENTES

Rivisa cumple con la norma: EN-13241-1:2003 que define los requisitos de seguridad y prestaciones en puertas batientes cuando van instaladas en áreas 
accesibles a personas.

Las puertas estándar de Rivisa, superaron con éxito el “ENSAYO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD” para la obtención del certificado.         

POSIBILIDAD DE AUTOMATIZAR PUERTAS DE UNA O DOS HOJAS



LUGARES DE APLICACIÓN

A DEStACAR

40

CARACtERíStICAS téCNICAS

41

ALtURA VERJA
BAStIDOR POStE

Nº PLIEGUES
SOPORtES

x POStE 

DIStANCIA ENtRE

EJE POStELONGItUD ALtURA tIPO ESPESOR LONGItUD tOtAL

0m60

2m495

0m63 LUX 50 1,3mm/e.m. 0m80 2 2

2m53

1m00 1m03 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m25 2 2

1m20 1m23 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m55 2 2

1m50 1m43 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m80 2 3

1m50 1m43 LUX 80 1,5mm/e.m. 1m80 2 2

1m80 1m73 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m05 3 3

2m00 1m93 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35 3 3

2m00+0m60 1m93+0m63 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35+0m63 3+2 3+2

2m40 2m43 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m85 4 4

VERJA FAX®

 · Rigidez y calidad de los materiales

 · tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Fácil instalación

 · Sistema completo 

 · Poste tipo Lux 50 o Lux 80 según alturas, provistos de cremallera 
longitudinal para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor 
(soporte Fax)

 · Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10142. Resistencia 
a la tracción de 300 a 500 N/mm2

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su 
rigidez

 · Dimensiones de la malla: 200/50

 · Diámetro del alambre: 5mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

Estaciones 
de tren

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Autopistas, 
carreteras 
y viales

Construcción 
y obra pública

Eventos 
deportivos

Ferrocarriles Fincas y 
terrenos

Institutos 
y escuelas

*

POStES Y ACCESORIOS BAStIDOR MALLAZO

* exceptuando áreas deportivas
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FA
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RECUBRIMIENtO PLAStIFICADO

RECUBRIMIENtO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENtO ANtICORROSIÓN
todos los materiales de la verja Fax están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

blanco 
RAL-9010

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL RIVISA

2m53 SOPORtE
FAX*

tRAMO ESCALONADO tRAMO PENDIENtE

tRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante 
doble número de soportes.

tRAMO EN PENDIENtE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante  
doble número de soportes.

VIStA LAtERAL

tRAMO CON PROLONGACIÓN (BAYONEtA)
Cerramiento con brazo inclinado a 45°: Postes con brazo y bastidor de mallazo de 0m60 unido al tramo inclinado mediante soportes, o en su lugar, colocar 
varias hileras de alambre de espino.

BAYONEtA CON ALAMBRE DE ESPINO 

BAYONEtA CON BAStIDOR DE MALLAZO DE 0m60

BAYONEtA DOBLE CON ALAMBRE DE ESPINO (SÓLO tUBO LUX DE 80)

tRAMO RECtO

PUERtAS
La verja Fax armoniza perfectamente con el sistema de puertas 
Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.
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2m00 1m80 1m50 1m20 1m00 0m60
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POStE LUX Ø50/1,5mm/e.m.POStE LUX Ø80/1,5mm/e.m.

2m40

1m
03

SIStEMA DE UNIÓN POStE/BAStIDOR SIStEMA DE ANCLAJE

tUBO LUX 
50/80

FRONtAL FAX

tORNILLO tORX
tAPÓN 

EStRELLA

PLACA FAX

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENtACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.

* Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera  mediante tornillo de 
seguridad indesmontable tipo torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave 
especial.
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 20.00 m
Separación de las juntas: 7.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 1.40 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Limo 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.38
Pasivo intradós: 2.66

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 3.70 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Selección de listados
DEPOSITO GIRONA Fecha: 19/06/15
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Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 565.0 / 10.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
4.80 t/m (G)
6.00 t/m (SC)

1.00 t/m²0.60 t/m²

2.90 t/m²

35cm

565
3510

(cm)

37
0

(cm)

40

Rasante

-3.70 m

0.00 m

-4.10 m

-3.70 m-3.70 m

-4.10 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase Fase
Uniforme En superficie Valor: 0.6 t/m² Fase Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 2.9 t/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 10.80 0.00 0.00 0.60 0.00
-0.36 11.12 0.26 0.04 0.87 0.00
-0.73 11.44 0.64 0.21 1.15 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

-1.10 11.76 1.11 0.53 1.42 0.00
-1.47 12.09 1.69 1.04 1.70 0.00
-1.84 12.41 2.37 1.79 1.98 0.00
-2.21 12.73 3.15 2.81 2.26 0.00
-2.58 13.06 4.04 4.14 2.53 0.00
-2.95 13.38 5.03 5.81 2.81 0.00
-3.32 13.70 6.12 7.87 3.09 0.00
-3.69 14.03 7.32 10.35 3.37 0.00

Máximos 14.04
Cota: -3.70 m

7.35
Cota: -3.70 m

10.43
Cota: -3.70 m

3.38
Cota: -3.70 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 10.80
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.60
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.36 5.12 0.05 0.01 0.27 0.00
-0.73 5.44 0.20 0.05 0.54 0.00
-1.10 5.76 0.45 0.16 0.82 0.00
-1.47 6.09 0.81 0.39 1.10 0.00
-1.84 6.41 1.26 0.77 1.38 0.00
-2.21 6.73 1.83 1.34 1.66 0.00
-2.58 7.06 2.49 2.14 1.93 0.00
-2.95 7.38 3.26 3.20 2.21 0.00
-3.32 7.70 4.13 4.56 2.49 0.00
-3.69 8.03 5.10 6.26 2.77 0.00

Máximos 8.04
Cota: -3.70 m

5.13
Cota: -3.70 m

6.31
Cota: -3.70 m

2.78
Cota: -3.70 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 4.80
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12
Estribos: Ø6c/15
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 25 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø10c/20 Ø12c/20 Ø10c/20

Solape: 0.25 m Solape: 0.4 m
Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
Patilla trasdós: 15 cm

Inferior Ø12c/25 Ø20c/20
Patilla intradós / trasdós: 25 / 25 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 63.38 t/m
Calculado: 11.02 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm Cumple
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Referencia: Muro: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.70 m): Calculado: 0.00112 Cumple
    - Intradós (-3.70 m): Calculado: 0.00112 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00112 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00064 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00014 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Trasdós (-3.70 m): Calculado: 0.00323 Cumple
    - Trasdós (-2.20 m): Calculado: 0.00161 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00153 
    - Trasdós (-3.70 m): Calculado: 0.00323 Cumple
    - Trasdós (-2.20 m): Calculado: 0.00161 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 
    - Intradós (-3.70 m): Calculado: 0.00074 Cumple
    - Intradós (-2.20 m): Calculado: 0.00074 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 Calculado: 0.00074 
    - Intradós (-3.70 m): Mínimo: 6e-005 Cumple
    - Intradós (-2.20 m): Mínimo: 5e-005 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 8.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 21.55 t/m
Calculado: 9.49 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.225 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
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Referencia: Muro: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m

Calculado: 0.4 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m

Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 25 cm
    - Trasdós: Mínimo: 25 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o

25 cm
Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 1.95 cm²/m
Calculado: 3.76 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.7 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.70 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.70 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.70 m, Md: 15.64 t·m/m, Nd: 17.04 t/m, Vd: 11.03 t/m, Tensión
máxima del acero: 4.161 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.39 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.70 m, M: 8.78 t·m/m, N: 11.64 t/m

Referencia: Zapata corrida: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 2 
Calculado: 7.77 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 1.4 kp/cm²
Calculado: 0.344 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.823 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.06 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 15.7 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 13 cm²/m
Calculado: 15.7 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 20.75 t/m
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Referencia: Zapata corrida: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós: Calculado: 0 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 13.85 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 19.7 cm
Calculado: 31.8 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 31.8 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 25 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00392 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55

Mínimo: 0.00098 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55

Mínimo: 0.00023 
Calculado: 0.00094 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Depósito 370 LLENO (DEPOSITO GIRONA)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00153 
Calculado: 0.00392 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 2e-005 
Calculado: 0.00094 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.09 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 18.04 t·m/m

12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø20
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
68x3.90
68x2.40

265.20
163.51

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

20x19.86
20x12.24

397.20
244.89

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

101x3.89
101x3.45

392.89
348.82

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

20x19.86
20x12.24

397.20
244.89

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x19.86
2x17.63

39.72
35.26

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x19.86
2x17.63

39.72
35.26

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

134x1.09
134x0.24

146.06
32.41

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

101x6.44
101x15.88

650.44
1604.09

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

25x19.86
25x17.63

496.50
440.81

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.57
68x0.51

38.76
34.41

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

1x19.86
1x17.63

19.86
17.63

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

68x0.86
68x0.53

58.48
36.06

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

101x1.01
101x0.90

102.01
90.57

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

100x2.11
100x1.87

211.00
187.33

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

146.06
32.41

1118.08
689.35

1340.46
1190.09

650.44
1604.09

 
3515.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

160.67
35.65

1229.89
758.29

1474.51
1309.09

715.48
1764.50

 
3867.53

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 35.66 758.29 1309.09 1764.49 3867.53 74.70 12.20
Totales 35.66 758.29 1309.09 1764.49 3867.53 74.70 12.20
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H = 0 m.
S = 12,2 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según
las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

2/4
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La nueva marca de Territorio Urbano y Entorn Urbà_

Tel. 902 555 910
comercial@happyludic.com

www.happyludic.com

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial_

Parques infantiles_

Actividades lúdicas

Edad: de 5 a 15 años
Características:
- Estructuras de acero galvanizado pintado al horno.
- Plataforma de lanzamiento antideslizante.
- Cable de acero trenzado de 12 mm de grosor y 20 m 
de longitud. 
- Sistema de rodamiento cerrado en una caja de 
acero inoxidable.
- Asiento circular de goma.
- Certificado según la normativa europea EN-1176.

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones de 
montaje. Si requieren del servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Dimensiones (L x AL x A): 
22.500 x 3.300 x 4.000 mm

Aspen
Tirolina
PGI4040

Experimentar

Deslizarse

22500
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H = 0 m.
S = 14,3 m²

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année
2 h.

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según
las normas EN1176-6:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes
EN 1176-6:2008 and EN1176-1:2008

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%
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URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57). GIRONA 
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1. SERVEIS AFECTATS 

En l’àmbit de l’obra no hi ha serveis afectats.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11 PLÀ D’OBRA 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Sucesoras

1 Inici d'obra 0 días 2;70;71

2 REPLANTEIG I IMPLANTACIÓ 4 días 3

3 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 40,5 días

4 ENDERROC TANCAMENT  PROTECCIÓ ARBRAT 1 día 5

5 ESBROSSADA 1 día 6;7

6 EXCAVACIÓ DIPÒSIT 3 días CC+2 días;13

7 TRANSPORT INTERIOR D'OBRA I A ABOCADOR 10 días 8

8 REBLERTS I POSADA A COTA 5 días 25CC+3 días

9 ESTRUCTURA DIPÒSIT 28,5 días?

10 FORMIGÓ NETEJA BOMBES 0,5 días 11

11 ARMAT FOSSAT 1 día 12;13

12 FORMIGONAT LLOSA FOSSAT 1 día 14

13 FORMIGÓ NETEJA LLOSA 1 día 14

14 ENCOFRAT I ARMAT LLOSA I MUR FOSSAT 5 días 15

15 FORMIGONAT LLOSA I MUR FOSSAT 2 días 16

16 ARMAT MUR DIPÒSIT 5 días 17

17 ENTCOFRAT MUR DIPÒSIT 5 días 18

18 FORMIGONAT MUR DIPÒSIT 2 días ;8FC+10 días

19 DESENCOFRAT 2 días 23;20

20 FORMACIÓ DE PENDENTS 1 día? 23

21 MUNTATGE PLAQUES ALVEOLARS 1 día 22

22 CAPA COMPRESSIO PLAQUES 1 día 8

23 PALETERIA I IMPERMEABILITZACIONS 4 días 29

24 SANEJAMENT 17 días

25 APERTURA RASES I POUS 6 días 26;49

26 COL.LOCACIÓ DE CONDUCTES, CANALS I EXECU 8 días 27FC-2 días

27 REBLERT DE RASES 4 días 28

28 CONEXIÓ CLAVEGUERAM 1 día 40

29 MUNTATGE BOMBES 3 días 72

30 PAVIMENTS 29 días?

31 PAVIMENTS INTERIORS 29 días

32 ENCINTAT LLOSA 8 días 34;52;37CC

33 Escocells i vorada jardí 10 días 34;52;55

34 Capa Tot-ú 4 días 35

35 Sauló Sòlid 7 días 60;62

36 PAVIMENTS VORERES 23 días?

37 DEMOLICIÓ VORERES I PANOT 5 días 38;42

38 COL.LOCACIÓ VORERES I PANOT 8 días 39

39 COL.LOCACIÓ PANOT 4 días 40;35

40 PLATAFORMA ELEVADA 3 días 69

41 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 18 días?

42 APERTURA RASES I POUS 4 días 43

43 PAS DE CONDUCTES 5 días 44;39

44 PAS DE CABLES 2 días 45

45 ARMARIS I ESCOMESES 3 días 46;29;47

46 COL.LOCACIÓ BÀCULS 3 días 35;47

47 MUNTATGE I CONNEXIÓ LLUMINÀRIES 1 día? 72

48 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 37 días

49 APERTURA RASES FONAMENTS I DAUS 2 días 50

50 FORMIGONAT RASES I DAUS 1 día 52;34;58

51 HORT URBÀ 11 días

52 TANCAMENT BLOC 5 días 53

53 ARREBOSSAT 2 días 56

54 GRAVES 3 días 55;66CC

55 TERRA VEGETAL 2 días 56

56 ACABATS HORT URBÀ 3 días 72

57 JOCS INFANTILS 25 días

58 ESTESA GRAVES 2 días 59;54

59 ESTESA GRAVETES 1 día 60

60 COL.LOCACIÓ JOCS INFANTILS 3 días 62

61 ELEMENTS SALUDABLES I ESPORTIUS 5 días

62 COL.LOCACIÓ ELEMENTS SALUDABLES 5 días 63

63 COLOCACIÓ MOBILIARI URBÀ 4 días 72

64 JARDINERIA I REG 12 días

65 REG 5 días 35;67

66 GRAVES 3 días 65

67 TERRA VEGETAL 2 días 68

68 PLANTACIONS 2 días 72

69 SENYALITZACIÓ 1 día

70 SEGURETAT I SALUT 89 días 73

71 CONTROL DE QUALITAT 89 días 73

72 REMATS I ACABATS 4 días 73

73 Final d'obra 0 días

19/06

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22/10

12 16 20 24 28 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 04 08 12 16 20 24 28 02 06 10 14 18 22 26 30
22 jun '15 06 jul '15 20 jul '15 03 ago '15 17 ago '15 31 ago '15 14 sep '15 28 sep '15 12 oct '15 26 oct '15

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

ANNEX NÚMERO 11 PLA D'OBR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,40000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,40000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,40000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,40000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,40000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,34000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,68000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,06000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,40000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,65000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 27,35000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,75000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,75000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,75000 €

A013A000 h Ajudant fuster 18,95000 €

A013D000 h Ajudant pintor 18,81000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,79000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,75000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 27,21000 €

A0140000 h Manobre 17,75000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,76000 €



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,88000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 77,81000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,16000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 93,86000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,95000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

52,17000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 64,87000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 67,36000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40000 €

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador 71,43000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 10,02000 €

C13350X02 h Estenedora 1.1/2.6m. sobre cadenes 58,00000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 35,68000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 42,53000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 58,33000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 47,06000 €

C1503000 h Camió grua 48,41000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 50,96000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 43,05000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,40000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,01000 €

C1509X01 h Planta dosificadora volumètrica sobre camió 88,00000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 55,79000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 178,54000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,88000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,02000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,27000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 85,09000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 18,18000 €

C17XX003 h Placa vibradora asfalt 120,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,53000 €

C2001000 h Martell trencador manual 4,12000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,78000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,58000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,11000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 23,64000 €



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,42000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 21,85000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 21,38000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,39000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 22,39000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 13,07000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 20,50000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 20,18000 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 18,62000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,24000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 22,14000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,37000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 20,93000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V 42,5 R segons UNE-EN 197-1, a granel 112,57000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,10000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,58000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,26000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,36000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,70000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,34000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,92000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,79000 €

B06B3300 m3 Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 71,48000 €

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

52,57000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

62,70000 €

B06NPF2B m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

61,68000 €

B06NX14C ud Peça per a capçal de guals, dreta i esquerra, consistent en llosa prefabricada de formigó de
dimensions 60x40x28 cm. Arrodonida en un extrem, amb radi de corvatura de 25cm.

28,55000 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

119,75000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,94000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,72000 €



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,99000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,79000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,72000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,24000 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm

1,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,31000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,51000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,69000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,92000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,92000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 241,23000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,75000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 23,40000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,00000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,57000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,38000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,24000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B4LV0BHT m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 247,5 a 272,1 kNm per m d'amplària de moment flector últim

70,73000 €

B538515G m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 40 mm de gruix, amb una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3 impermeabilització amb una
làmina bituminosa

21,39000 €

B6A16RZB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat i plastificat

346,66000 €

B6AZ3231 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,25 m 6,58000 €

B6AZA231 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 1,25 m

23,62000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,12000 €

B7C26200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix, de 100 kPa de
tensió a la compressió, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

2,96000 €

B7J204H0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm 10,83000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 15,47000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,11000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 5,29000 €

B8J5F405 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 31 a 40 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color especial

19,64000 €

B9611870 m Pedra granítica tipus Sant Vicenç, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 28,49000 €
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B96118B0 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x35 cm 39,88000 €

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom 4,66000 €

B99ZZ160 u Escocell quadrat tipus Brico de Benito Urban de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 20
cm d'alçada

125,55000 €

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 0,56000 €

B9E1XGRA m2 Panot tipus graveta de riu 30x30x4 8,95000 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

26,29000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 559,45000 €

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR
DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

12,00000 €

BASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic

377,63000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,80000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 4,04000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,87000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,00000 €

BD5F12ED m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO o equivalent sense pendent, d'amplària de
200 a 250 mm i 200 a 250 mm d'alçària, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe F900
segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal

239,04000 €

BD5FC196 m Canal de material plàstic Self200 A15 H15 marca ACO sense pendent, d'amplària de 100 a 200
mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

84,65000 €

BD7FT350 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa
anular, segonsUNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

5,76000 €

BD7FT450 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) segons UNE-EN
1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

9,05000 €

BD7FT650 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) , segons
UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

22,19000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

82,57000 €

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

125,38000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 18,56000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 32,46000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 147,19000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,28000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,49000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,20000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,53000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,74000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,28000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

12,76000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,60000 €
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BHR1XDUN u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LED model DUNE de la marca
LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 8m d'alçada i diàmetre en punta de
60mm.
Luminaria vial DUNE LEDS de la marca LAMP. Fabricada en injecció d'alumini lacat color gris
texturitzat i grafit texturitzat. Clase I. Per a 48 LEDs blanc neutre alimentats a 700mA. Amb un
consum total de 117W.

3.225,55000 €

BHR1XSMP u Conjunt de luminària composada per col.lumna, luminària i projector LEDs model SMAP de la
marca LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer galvanitzat de 9m d'alçada i diàmetre en punta de
60mm.
Luminaria vial SMAP de la marca LAMP. Fabricada en injecció d'alumini lacat color gris texturitzat
i grafit texturitzat. Amb ròtula orientable. Òptica vial amb 1 mòdul LED blanc neutre de 4000lm i la
possibilitat d'acoblar un altre de les mateixes característiques

4.175,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,24000 €

BNN2U020 u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100 mm, motor de 2 kW per a un cabal de 11 l/s
a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m de cable elèctric especial submergible
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble accés i jocs de
tubs-guia

1.303,83000 €

BNNZU020 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 103,01000 €

BNNZU120 u Trapa d'accés a pou d'elevació 366,76000 €

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de Benito Urban, de 180 cm de llargària, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços metàl.lics.

495,05000 €

BQ21BC70 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer. Model Barcelona de Benito Urban.

93,36000 €

BQ31D210 u Font per a exteriors model Atlas de Benito Urban d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera

374,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

29,39000 €

BQ42A010 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar.

55,50000 €

BQ42AE13 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito Urband'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, , de forma quadrada, de 800 mm d'alçària i 70 mm de costat per a encastar

145,00000 €

BQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ.
Model JFS103 de Benito Urban

460,00000 €

BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantil model JL10DG de Benito Urban
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, enduridors i pigments,
exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de caiguda: 1.24m

1.190,00000 €

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients bressol model JL10DGC de Benito Urban
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de resines polièster, enduridors i pigments,
exentes de plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m. Alçada màxima de caiguda: 1.24m

1.565,75000 €

BQAM11T0 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic, de 20m de longitud, amb due estructures de base
quadrada amb 4 muntants d'acer galvanitzat tractat al forn cadascuna. Inclòs:

8.977,00000 €
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- Plataforma de llançament antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde longitud.
- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. Alçada de caiguda: 1.30m.

BQAT1100 u Equips per a entrenament per a exercitar la cintura model JSA001N de Benito Urban, per a fixar
mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2

715,00000 €

BQAT2100 u Equips per a entrenament tipus volant per a exercitar caderes, braços i cames model JSA005N de
Benito Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2

795,00000 €

BQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals per a seient, amb estructura d'acer pintat,
plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), per a fixar mecànicament.
No inclou seient

285,00000 €

BQAT6100 u Equips per a entrenament tipus barres per a exercitar braços i cames model JSA004N de Benito
Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de15.3m2

645,00000 €

BQATXPNG u Taula ping-pong dimensions 2.74x1.525 metres.
Amb cos intern de tub, recobert de polièster i nuli intern prensat de poliuretà i fibra de vidre.
Antivandàlica, antixoc i anti grafiti. Amb línees de joc laterals pintades en blanc. Per a col.locar
sobe base de formigó

1.425,00000 €

BQB3X001 u Compostadora 300 litres 89,95000 €

BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

99,98000 €

BQZXU20 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les condicions d'us i  explicacions dels exercicis. 675,00000 €

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo de Benito Urban o similar, de tub d'acer
inoxidable, base suport de 35x180cm, de 50 cm d'alçada sobre el paviment, per a col·locar
encastat al paviment.

184,00000 €

BQZZU010 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant:
Edats dels nenes a què van destinats els jocs,
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més pròxim,
adreça web i telèfon de contacte per comunicar desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de Girona

440,00000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

38,33000 €

BR434C2C u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

195,25000 €

BR44D22G u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

306,17000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,78000 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per
encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols
d'acer inoxidable

61,21000 €

BR9AUAP0 u Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m 160,81000 €
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BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

F9E1X200 m2 Panot ratllat 30x30x4 cm per a invidents 8,10000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 85,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,76000 = 16,88400

Subtotal: 16,88400 16,88400

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,27000 = 1,47150

Subtotal: 1,47150 1,47150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,42000 = 0,25560

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 22,37000 = 34,67350

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 117,66000 = 17,64900

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 22,39000 = 14,55350

Subtotal: 67,13160 67,13160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16884

COST DIRECTE 85,65594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,65594

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,76000 = 20,63600

Subtotal: 20,63600 20,63600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 117,66000 = 17,64900

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 22,14000 = 30,99600

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 22,39000 = 15,67300

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,42000 = 0,25560

Subtotal: 64,57360 64,57360
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20636

COST DIRECTE 86,62796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,62796

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 89,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 18,76000 = 20,63600

Subtotal: 20,63600 20,63600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,24000 = 28,27200

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,39000 = 12,60350

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 117,66000 = 26,47350

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,42000 = 0,25560

Subtotal: 67,60460 67,60460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20636

COST DIRECTE 89,65896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,65896

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,20000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,76000 = 18,76000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400

Subtotal: 1,41400 1,41400

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 21,85000 = 38,01900

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,42000 = 0,28400

Subtotal: 61,83500 61,83500
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18760

COST DIRECTE 82,19660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,19660

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,76000 = 18,76000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400

Subtotal: 1,41400 1,41400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,42000 = 0,28400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 117,66000 = 29,41500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 21,85000 = 35,61550

Subtotal: 65,31450 65,31450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18760

COST DIRECTE 85,67610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,67610

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 118,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,76000 = 19,69800

Subtotal: 19,69800 19,69800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,02000 = 1,46450

Subtotal: 1,46450 1,46450

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,10000 = 40,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 117,66000 = 23,53200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,85000 = 33,43050

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,42000 = 0,28400

Subtotal: 97,24650 97,24650
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19698

COST DIRECTE 118,60598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,60598

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 115,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,76000 = 19,69800

Subtotal: 19,69800 19,69800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,02000 = 1,46450

Subtotal: 1,46450 1,46450

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,10000 = 19,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,42000 = 0,28400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 21,85000 = 30,15300

Subtotal: 94,14780 94,14780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19698

COST DIRECTE 115,50728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,50728

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,75000 = 0,09875

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,40000 = 0,11200

Subtotal: 0,21075 0,21075

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,69000 = 0,72450

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,24000 = 0,01265

Subtotal: 0,73715 0,73715

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,95001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95001
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P-1 44SLCD51 m2 Capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15
cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,050      x 3,08896 = 3,24341

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,001      x 114,85359 = 0,11485

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,060      x 98,72847 = 5,92371

Subtotal: 9,28197 9,28197

COST DIRECTE 9,28197
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83889

P-2 E3C515C4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 103,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 17,75000 = 2,55600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 22,40000 = 2,15040

Subtotal: 4,70640 4,70640

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 178,54000 = 14,28320

Subtotal: 14,28320 14,28320

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 74,92000 = 78,66600

Subtotal: 78,66600 78,66600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07060

COST DIRECTE 97,72620
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,86357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,58977

P-3 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,75000 = 0,19750
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,40000 = 0,13440

Subtotal: 0,33190 0,33190

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,24000 = 0,00632

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,95001 = 0,95001

Subtotal: 0,95633 0,95633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00498

COST DIRECTE 1,29321
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37080

P-4 E3CDC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 19,75000 = 9,87500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 22,40000 = 10,08000

Subtotal: 19,95500 19,95500

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 241,23000 = 0,45834

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,48000 = 3,50381

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,31000 = 0,19663

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 3,00000 = 0,09000

Subtotal: 4,24878 4,24878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29933

COST DIRECTE 24,50311
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,47019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97329

P-5 E54AA15G m2 Coberta deck amb placa prefabricada de 40 mm de
gruix, formada per una planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà
de densitat 40 kg/m3, impermeabilització amb una
làmina bituminosa, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 38,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 22,40000 = 8,96000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 19,75000 = 1,97500

Subtotal: 10,93500 10,93500

Materials

B538515G m2 Placa prefabricada per a coberta deck de 40 mm de
gruix, amb una planxa grecada d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de 40 kg/m3
impermeabilització amb una làmina bituminosa

1,050      x 21,39000 = 22,45950
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B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,16000 = 2,56000

Subtotal: 25,01950 25,01950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27338

COST DIRECTE 36,22788
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,17367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,40155

E5Z1XL20 ml Formació de mestres amb totxana i morter de ciment
elaborat a obra

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,75000 = 1,77500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,40000 = 2,24000

Subtotal: 4,01500 4,01500

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,024      x 118,60598 = 2,84654

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

4,000      x 0,18000 = 0,72000

Subtotal: 3,56654 3,56654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06023

COST DIRECTE 7,64177
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,10027

P-6 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú
de secció 2x0.5 cm, col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 21,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 22,40000 = 2,24000

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 18,76000 = 6,56600

Subtotal: 8,80600 8,80600

Materials

B7J204H0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x2 cm

1,050      x 10,83000 = 11,37150

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,015      x 4,72000 = 0,07080

Subtotal: 11,44230 11,44230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13209

COST DIRECTE 20,38039
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,22282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,60321
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P-7 E81125D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat

Rend.: 1,000 21,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 22,40000 = 12,54400

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 17,75000 = 6,03500

Subtotal: 18,57900 18,57900

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 85,67610 = 1,48220

Subtotal: 1,48220 1,48220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46448

COST DIRECTE 20,52568
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75722

P-8 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 18,81000 = 0,18810

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 21,34000 = 2,13400

Subtotal: 2,32210 2,32210

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 5,29000 = 2,91373

Subtotal: 2,91373 2,91373

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03483

COST DIRECTE 5,27066
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58690

P-9 E8J5F45E m Coronament de paret de 31 a 40 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color especial,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0063 /R x 18,76000 = 0,11819

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,2184 /R x 22,40000 = 4,89216

A0140000 h Manobre 0,1092 /R x 17,75000 = 1,93830

Subtotal: 6,94865 6,94865

Maquinària
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C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,0044 /R x 1,88000 = 0,00827

Subtotal: 0,00827 0,00827

Materials

B8J5F405 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de
31 a 40 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color especial

1,100      x 19,64000 = 21,60400

B0111000 m3 Aigua 0,0013      x 1,42000 = 0,00185

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0134      x 34,72000 = 0,46525

Subtotal: 22,07110 22,07110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10423

COST DIRECTE 29,13225
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,74793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,88018

P-10 EASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 90x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

Rend.: 1,000 406,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 21,68000 = 5,42000

Subtotal: 5,42000 5,42000

Materials

BASA81CB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 90x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000      x 377,63000 = 377,63000

Subtotal: 377,63000 377,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13550

COST DIRECTE 383,18550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,99113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,17663

P-11 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) , segons
UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, reblert de formigó de 10 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 42,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 17,75000 = 3,37250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 22,40000 = 4,25600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,40000 = 4,48000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,75000 = 3,95000

Subtotal: 16,05850 16,05850

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

0,109      x 62,26000 = 6,78634
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ciment, apte per a classe d'exposició I

BD7FT350 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular,
segonsUNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica

1,250      x 5,76000 = 7,20000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 18,56000 = 6,12480

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,28000 = 0,28000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,171      x 21,38000 = 3,65598

Subtotal: 24,04712 24,04712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24088

COST DIRECTE 40,34650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,42079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,76729

P-12 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) segons
UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, reblert de formigó de 10 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 52,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,75000 = 3,95000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,40000 = 4,48000

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 17,75000 = 3,37250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 22,40000 = 4,25600

Subtotal: 16,05850 16,05850

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,182      x 21,38000 = 3,89116

BD7FT450 m Tub de PVC per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4kN/m2)  segons UNE-EN 1401-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,250      x 9,05000 = 11,31250

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,300      x 32,46000 = 9,73800

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,49000 = 0,49000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 62,26000 = 8,09380

Subtotal: 33,52546 33,52546

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24088

COST DIRECTE 49,82484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,98949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,81433

P-13 ED7FT650 m Clavegueró amb tub de PVC per a sanejament sense
pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) segons
UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 68,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 22,40000 = 3,13600



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 22,40000 = 3,36000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,75000 = 2,96250

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,75000 = 4,43750

Subtotal: 13,89600 13,89600

Materials

BD7FT650 m Tub de PVC  per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) , segons UNE-EN
1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,100      x 22,19000 = 24,40900

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240      x 62,26000 = 14,94240

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,030      x 147,19000 = 4,41570

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 2,20000 = 2,20000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,211      x 21,38000 = 4,51118

Subtotal: 50,47828 50,47828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20844

COST DIRECTE 64,58272
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,87496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,45768

P-14 ENN2U020 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta
per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un
diàmetre de pas de l'impulsor de 63 mm, motor de 2
Kw per a un cabal de 11 l/s a una altura d'elevacio de
6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i
acobrlment de les bombes, trapa doble d'acces i jocs
de tubs-guia, instal·lada

Rend.: 1,000 3.976,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 23,16000 = 277,92000

A013M000 h Ajudant muntador 12,000 /R x 19,75000 = 237,00000

Subtotal: 514,92000 514,92000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 48,41000 = 48,41000

Subtotal: 48,41000 48,41000

Materials

BNNZU120 u Trapa d'accés a pou d'elevació 1,000      x 366,76000 = 366,76000

BNNZU020 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 2,000      x 103,01000 = 206,02000

BNN2U020 u Estació de bombament de tipus estacionaria
composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 100
mm, motor de 2 kW per a un cabal de 11 l/s a una
alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m de
cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols
de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de
doble accés i jocs de tubs-guia

2,000      x 1.303,83000 = 2.607,66000

Subtotal: 3.180,44000 3.180,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,72380

COST DIRECTE 3.751,49380
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 225,08963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.976,58343

P-15 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 47,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,76000 = 18,76000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500

Subtotal: 27,63500 27,63500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 18,88000 = 9,44000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 56,95000 = 6,89095

Subtotal: 16,33095 16,33095

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41453

COST DIRECTE 44,38048
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,66283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,04330

P-16 F213XPA1 PA Partida alçada a justificar per a l'enderroc de
fonamentacions existents no conetmplades en el
projecte. Es justificarà per m3 enderrocat al mateix
preu/m3 de la partida F2131223.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,75000 = 0,88750

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,76000 = 1,87600

Subtotal: 2,76350 2,76350

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 98,16000 = 0,06871

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,88000 = 0,94400

Subtotal: 1,01271 1,01271

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04145

COST DIRECTE 3,81766
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04672
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F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 98,16000 = 0,25522

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 77,81000 = 3,73488

Subtotal: 3,99010 3,99010

COST DIRECTE 3,99010
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22951

P-18 F2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 16,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 18,76000 = 8,74216

Subtotal: 8,74216 8,74216

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 56,95000 = 2,10715

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 18,88000 = 4,39904

Subtotal: 6,50619 6,50619

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13113

COST DIRECTE 15,37948
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,92277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,30225

P-19 F219X001 m Arrencada de vorada de pedra col·locada sobre
formigó, amb martell trencador manual i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Extracció de le peces de pedra de Girona, apilant-les
per a utilitzar-les a la pròpia obra. Les peces sobrants
s'entregaran als Serveis Municipals de Vialitat.

Rend.: 1,000 24,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 18,76000 = 15,00800

Subtotal: 15,00800 15,00800

Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,120 /R x 52,17000 = 6,26040

C2001000 h Martell trencador manual 0,350 /R x 4,12000 = 1,44200

Subtotal: 7,70240 7,70240
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COST DIRECTE 22,71040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,36262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,07302

P-20 F219X002 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 24,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 18,76000 = 15,00800

Subtotal: 15,00800 15,00800

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,200 /R x 4,12000 = 0,82400

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

0,100 /R x 71,43000 = 7,14300

Subtotal: 7,96700 7,96700

COST DIRECTE 22,97500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,37850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,35350

P-21 F219X003 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 1 m
d'amplària, martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 18,76000 = 5,62800

Subtotal: 5,62800 5,62800

Maquinària

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

0,075 /R x 71,43000 = 5,35725

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 4,12000 = 0,61800

Subtotal: 5,97525 5,97525

COST DIRECTE 11,60325
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29945

P-22 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 98,16000 = 0,58896

Subtotal: 0,58896 0,58896
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COST DIRECTE 0,58896
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62430

P-23 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 93,86000 = 4,78686

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 98,16000 = 2,06136

Subtotal: 6,84822 6,84822

COST DIRECTE 6,84822
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25911

P-24 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 56,95000 = 8,14385

Subtotal: 8,14385 8,14385

COST DIRECTE 8,14385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,63248

P-25 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 18,76000 = 2,34500

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 17,75000 = 2,21875

Subtotal: 4,56375 4,56375

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 56,95000 = 4,12888

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,125 /R x 10,02000 = 1,25250

Subtotal: 5,38138 5,38138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06846

COST DIRECTE 10,01359
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61440
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P-26 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 98,16000 = 2,55216

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 75,40000 = 3,77000

Subtotal: 6,32216 6,32216

COST DIRECTE 6,32216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70149

P-27 F2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 35,68000 = 1,60560

Subtotal: 1,60560 1,60560

COST DIRECTE 1,60560
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70194

P-28 F2R450D7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,050 /R x 58,33000 = 2,91650

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,020 /R x 98,16000 = 1,96320

Subtotal: 4,87970 4,87970

COST DIRECTE 4,87970
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17248

F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 35,68000 = 9,16976

Subtotal: 9,16976 9,16976
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COST DIRECTE 9,16976
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71995

P-29 F31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 84,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,75000 = 4,43750

Subtotal: 4,43750 4,43750

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,79000 = 75,66900

Subtotal: 75,66900 75,66900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06656

COST DIRECTE 80,17306
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,81038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,98345

P-30 F32525C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 113,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,288 /R x 17,75000 = 5,11200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 22,40000 = 1,61280

Subtotal: 6,72480 6,72480

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 178,54000 = 21,42480

Subtotal: 21,42480 21,42480

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 74,92000 = 78,66600

Subtotal: 78,66600 78,66600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16812

COST DIRECTE 106,98372
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,41902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,40274

P-31 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,75000 = 0,23700

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,40000 = 0,22400

Subtotal: 0,46100 0,46100

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,95001 = 0,95001

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,24000 = 0,00756

Subtotal: 0,95757 0,95757

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00692

COST DIRECTE 1,42549
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51101

P-32 F32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 22,40000 = 0,60480

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 19,75000 = 0,53325

Subtotal: 1,13805 1,13805

Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,92000 = 2,30400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,24000 = 0,02282

Subtotal: 2,32682 2,32682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01707

COST DIRECTE 3,48194
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69086

P-33 F32D1A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 22,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 22,40000 = 8,96000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,390 /R x 19,75000 = 7,70250

Subtotal: 16,66250 16,66250

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,31000 = 0,13192

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,48000 = 0,95990

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,75000 = 0,09848
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B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 23,40000 = 0,23634

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,071      x 1,41000 = 1,51011

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,57000 = 0,57000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 3,00000 = 0,24000

Subtotal: 3,74675 3,74675

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41656

COST DIRECTE 20,82581
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,24955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,07536

P-34 F32DC103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 28,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 19,75000 = 10,86250

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,40000 = 11,20000

Subtotal: 22,06250 22,06250

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,31000 = 0,19663

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 3,00000 = 0,12000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,75000 = 0,09848

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,700      x 0,48000 = 3,69600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 241,23000 = 0,45834

Subtotal: 4,56945 4,56945

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55156

COST DIRECTE 27,18351
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,81452

P-35 F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 22,40000 = 1,68000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

Subtotal: 4,34250 4,34250

Materials

B06NMA2B m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,

0,105      x 52,57000 = 5,51985
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HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

Subtotal: 5,51985 5,51985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06514

COST DIRECTE 9,92749
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,52314

P-36 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:0,5:4. Reblert de formigó i arrebossat
amb morter de ciment

Rend.: 1,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 22,40000 = 8,96000

Subtotal: 12,51000 12,51000

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 62,26000 = 6,22600

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,38000 = 17,25014

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 115,50728 = 5,77536

Subtotal: 29,25150 29,25150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31275

COST DIRECTE 42,07425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,52446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,59871

P-37 F618681N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per
a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de
formigó en el primer metre. Rematat amb morter com
a coronament.

Rend.: 1,000 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 22,40000 = 8,96000

Subtotal: 12,51000 12,51000

Materials
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 82,19660 = 1,03568

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,38000 = 17,25014

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 62,26000 = 6,22600

Subtotal: 24,51182 24,51182

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31275

COST DIRECTE 37,33457
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,24007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,57464

P-38 F6186H1N m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per
a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8
Incloses barilles D10 cada 40cm i reomplert de
formigó en el primer metre

Rend.: 1,000 37,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,40000 = 10,08000

A0140000 h Manobre 0,225 /R x 17,75000 = 3,99375

Subtotal: 14,07375 14,07375

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050      x 62,26000 = 3,11300

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,38000 = 17,25014

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 82,19660 = 1,03568

Subtotal: 21,39882 21,39882

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35184

COST DIRECTE 35,82441
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,14946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,97388

P-39 F6A11605 m Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part
proporcional de pals per a punts singulars

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 23,16000 = 8,10600

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,75000 = 6,91250

Subtotal: 15,01850 15,01850

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 9,11000 = 0,36440

Subtotal: 0,36440 0,36440

Materials

B6AZA231 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,25 m

0,067      x 23,62000 = 1,58254

B6AZ3231 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,25 m

0,340      x 6,58000 = 2,23720

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

1,000      x 1,99000 = 1,99000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,79000 = 3,30220

Subtotal: 9,11194 9,11194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22528

COST DIRECTE 24,72012
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,48321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20332

P-40 F6A16RZB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada

Rend.: 1,000 515,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,250 /R x 19,75000 = 44,43750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 22,40000 = 14,56000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,250 /R x 23,16000 = 52,11000

Subtotal: 111,10750 111,10750

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,2867      x 89,65896 = 25,70522

B6A16RZB u Porta de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 346,66000 = 346,66000

Subtotal: 372,36522 372,36522
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,77769

COST DIRECTE 486,25041
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,17502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,42543

F7J12050 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de
20 mm de gruix

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 22,40000 = 4,92800

Subtotal: 4,92800 4,92800

Materials

B7C26200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

1,080      x 2,96000 = 3,19680

Subtotal: 3,19680 3,19680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07392

COST DIRECTE 8,19872
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69064

F7J5A490 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de
fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent

Rend.: 1,000 15,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,110 /R x 22,40000 = 2,46400

Subtotal: 2,46400 2,46400

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,800      x 15,47000 = 12,37600

Subtotal: 12,37600 12,37600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03696

COST DIRECTE 14,87696
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,76958

P-41 F7J5XJUNT m Formació de junt separador entre fase II i fase III,
mitjançant execució de junt entre paviment sobre mur
de soterrani de l'edifici fase II i canal amb reixa
interceptora fase II.
Consistent en aplicació d'una banda de EPS de
70cm d'alçada separant les fases i rematat amb
l'aplicació d'un segellat superior amb massilla PU.

Rend.: 1,000 21,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F7J5A490 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de
fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent

1,000      x 14,87696 = 14,87696
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F7J12050 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de
20 mm de gruix

0,700      x 8,19872 = 5,73910

Subtotal: 20,61606 20,61606

COST DIRECTE 20,61606
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,85302

P-42 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 33,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,75000 = 0,88750

Subtotal: 0,88750 0,88750

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,06000 = 1,17650

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,40000 = 3,01600

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 64,87000 = 2,27045

Subtotal: 6,46295 6,46295

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 20,93000 = 24,06950

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,42000 = 0,07100

Subtotal: 24,14050 24,14050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01331

COST DIRECTE 31,50426
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39452

P-43 F936RM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 90,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 18,76000 = 3,00160

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 22,40000 = 3,58400

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 17,75000 = 8,52000

Subtotal: 15,10560 15,10560

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 5,58000 = 0,89280

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 29,01000 = 4,64160
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Subtotal: 5,53440 5,53440

Materials

B06NPF2B m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

1,050      x 61,68000 = 64,76400

Subtotal: 64,76400 64,76400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22658

COST DIRECTE 85,63058
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,13784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,76842

P-44 F961A87A m Vorada de pedra granítica tipus Sant Vicenç
escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 55,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 22,40000 = 5,75680

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 17,75000 = 9,49625

Subtotal: 15,25305 15,25305

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1078      x 62,70000 = 6,75906

B9611870 m Pedra granítica tipus Sant Vicenç, recta, escairada,
buixardada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 28,49000 = 29,91450

Subtotal: 36,67356 36,67356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22880

COST DIRECTE 52,15541
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,12932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28473

P-45 F961A8BA m Col.locació de vorada de pedra granítica de forma
recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.
Inclòs repàs de rigola amb formigó
Col.locació de les peces de pedra de Girona
arrencades anteriorment.

Rend.: 1,000 28,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,75000 = 10,65000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 22,40000 = 6,72000

Subtotal: 17,37000 17,37000
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Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 62,70000 = 9,40500

B96118B0 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x35 cm

0,000      x 39,88000 = 0,00000

Subtotal: 9,40500 9,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26055

COST DIRECTE 27,03555
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,62213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,65768

P-46 F965X008 m Vorada recta per a delimitació de parterres amb
peces de formigó tipus jardí, 100x20x8 cm, amb un
cantell rom, rejuntades amb morter de ciment i
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió.

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,125 /R x 22,40000 = 2,80000

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 17,75000 = 2,21875

Subtotal: 5,01875 5,01875

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,001      x 34,72000 = 0,03472

B9912A30 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
100x20x8 cm, amb un cantell rom

1,050      x 4,66000 = 4,89300

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,040      x 62,70000 = 2,50800

Subtotal: 7,43572 7,43572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07528

COST DIRECTE 12,52975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28154

P-47 F985X001 ud Formació de gual de peces de formigó, de forma
rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, rejuntat amb morter i reblert de junts amb
sorra fina. Incloses peces arrodonides per als capçals.

Rend.: 1,000 398,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B06NX14C ud Peça per a capçal de guals, dreta i esquerra,
consistent en llosa prefabricada de formigó de
dimensions 60x40x28 cm. Arrodonida en un extrem,
amb radi de corvatura de 25cm.

2,000      x 28,55000 = 57,10000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,152      x 62,70000 = 72,23040
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Subtotal: 129,33040 129,33040

Partides d'obra

F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i reblert de junts amb sorra fina

5,760      x 42,80634 = 246,56452

Subtotal: 246,56452 246,56452

COST DIRECTE 375,89492
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,55370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,44862

P-48 F991XB60 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten model Brico
de Benito Urban o equivalent, de 140x140x20 cm i de
20 cm d'alçada, col·locat amb fonament i anellat de
formigó

Rend.: 1,000 182,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,40000 = 16,80000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,75000 = 13,31250

Subtotal: 30,11250 30,11250

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 63,70000 = 15,92500

B99ZZ160 u Escocell quadrat tipus Brico de Benito Urban de
planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 20 cm
d'alçada

1,000      x 125,55000 = 125,55000

Subtotal: 141,47500 141,47500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45169

COST DIRECTE 172,03919
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,32235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,36154

P-49 F9A1XSS1 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a
camins d'amplada superior a 2,5 metres. COLOR 1
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada
mitjançant el procediment certificat d'aplicació SAULO
SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament
a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE
103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339,
G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora
mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb

Rend.: 1,000 22,74 €
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estenedora sobre cadenes amb regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i
amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat,
de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un percentatge
del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb
1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui:
SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè
s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples
superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment
d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 22,40000 = 0,56000

A0150000 h Manobre especialista 0,025 /R x 18,76000 = 0,46900

Subtotal: 1,02900 1,02900

Maquinària

C17XX003 h Placa vibradora asfalt 0,003 /R x 120,00000 = 0,36000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 56,95000 = 1,13900

C13350X02 h Estenedora 1.1/2.6m. sobre cadenes 0,020 /R x 58,00000 = 1,16000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,020 /R x 42,53000 = 0,85060

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,002 /R x 58,33000 = 0,11666

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 47,06000 = 0,94120

C1509X01 h Planta dosificadora volumètrica sobre camió 0,020 /R x 88,00000 = 1,76000

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,020 /R x 67,36000 = 1,34720

Subtotal: 7,67466 7,67466

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,110      x 20,50000 = 2,25500

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V
42,5 R segons UNE-EN 197-1, a granel

0,015      x 112,57000 = 1,68855

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI
42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

0,100      x 12,00000 = 1,20000
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B0111000 m3 Aigua 0,0015      x 1,42000 = 0,00213

Subtotal: 5,14568 5,14568

Partides d'obra

E5Z1XL20 ml Formació de mestres amb totxana i morter de ciment
elaborat a obra

0,250      x 7,64177 = 1,91044

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

0,500      x 9,30535 = 4,65268

Subtotal: 6,56312 6,56312

Altres

C200X001 d Cisterna per a ciment, amb motor, sobre camió. 0,0017      x 110,00000 = 0,18700

G9KX001 m2 Subministre i aplicació additiu anti secat superficial
fraguat

1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 1,02700 1,02700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01544

COST DIRECTE 21,45490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,74219

P-50 F9A1XSS2 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a
camins d'amplada superior a 2,5 metres. COLOR2
Estès amb mitjans mecànics.
Formació de paviment de terra estabilitzada
mitjançant el procediment certificat d'aplicació SAULO
SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament
a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE
103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339,
G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora
mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb
estenedora sobre cadenes amb regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i
amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat,
de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un percentatge
del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb
1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui:
SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica

Rend.: 1,000 22,74 €
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necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè
s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples
superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment
d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,025 /R x 18,76000 = 0,46900

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 22,40000 = 0,56000

Subtotal: 1,02900 1,02900

Maquinària

C1509X01 h Planta dosificadora volumètrica sobre camió 0,020 /R x 88,00000 = 1,76000

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 47,06000 = 0,94120

C17XX003 h Placa vibradora asfalt 0,003 /R x 120,00000 = 0,36000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 56,95000 = 1,13900

C13350X02 h Estenedora 1.1/2.6m. sobre cadenes 0,020 /R x 58,00000 = 1,16000

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,020 /R x 67,36000 = 1,34720

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,020 /R x 42,53000 = 0,85060

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,002 /R x 58,33000 = 0,11666

Subtotal: 7,67466 7,67466

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0015      x 1,42000 = 0,00213

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI
42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

0,100      x 12,00000 = 1,20000

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,110      x 20,50000 = 2,25500

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V
42,5 R segons UNE-EN 197-1, a granel

0,015      x 112,57000 = 1,68855

Subtotal: 5,14568 5,14568

Partides d'obra

E5Z1XL20 ml Formació de mestres amb totxana i morter de ciment
elaborat a obra

0,250      x 7,64177 = 1,91044

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

0,500      x 9,30535 = 4,65268

Subtotal: 6,56312 6,56312

Altres

C200X001 d Cisterna per a ciment, amb motor, sobre camió. 0,0017      x 110,00000 = 0,18700

G9KX001 m2 Subministre i aplicació additiu anti secat superficial
fraguat

1,000      x 0,84000 = 0,84000
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Subtotal: 1,02700 1,02700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01544

COST DIRECTE 21,45490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,74219

P-51 F9A1XSS3 m2 Paviment tipus ´´SAULO SOLID´´ de 10 CM. Per a
camins d'amplada inferior a 2,50 metres. COLOR1
Estès amb estenedora petita i a mà.
Formació de paviment de terra estabilitzada
mitjançant el procediment certificat d'aplicació SAULO
SOLID.
Característiques paviment acabat:
- Gruix de 10 cm.
- Sauló processat i classificat tipus SAULO PARC
- Resistència mitjana a la compresió per trencament
a 28 dies provetes NLT-305 > 6 N/mm2.
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica UNE
103807-2 > 651 Mpa
- Resistència al desgast per abrasió UNE-EN 1339,
G < 25 mm.
Executat amb el següent equipament:
- Mescla homogènia, a obra, amb planta dosificadora
mòbil volumètrica.
- Trasllat mescla dins obra amb Dúmper tipus Ausa.
- Estesa de gruix i mescla totalment homogenis, amb
estenedora sobre cadenes amb regle vibrador d'alta
freqüència.
- Piconat al 95% PM amb corró metàl·lic vibrant i
amb corró pneumàtic estàtic.
La partida Inclou:
- Aportació de SAULO PARC processat i classificat,
de Pedrera RA411 Mas Patxot, amb un percentatge
del
14% mínim inferior a les 8 micres.
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 150
kg/m3 de CIMENT II/A-l 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03 GRANEL
- Mescla, totalment homogènia, del àrid aportat amb
1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui:
SILICAT
DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% +
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- Afegit a la mescla de la humitat característica
necessària d'acord amb resultats previs de laboratori.
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè
s'aconsegueix una resistència a la compressió
superior als 3'50
Megapascals / m2.
- Formació de línees mestres en casos d'amples
superiors a 3.5m
- Aportació i retirada equipament.
L’empresa executora disposarà del procediment
d’aplicació certificat.
La partida no inclou:
Preparació base caixa
Inclosa p.p. d'implantació d'equips i logística

Rend.: 1,000 47,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,76000 = 1,87600

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,40000 = 2,24000

Subtotal: 4,11600 4,11600

Maquinària

C1509X01 h Planta dosificadora volumètrica sobre camió 0,100 /R x 88,00000 = 8,80000

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,100 /R x 67,36000 = 6,73600

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,100 /R x 47,06000 = 4,70600

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 42,53000 = 4,25300

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 56,95000 = 5,69500

Subtotal: 30,19000 30,19000

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 0,110      x 20,50000 = 2,25500

B9ZXX001 kg Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI
42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.

0,100      x 12,00000 = 1,20000

B0111000 m3 Aigua 0,015      x 1,42000 = 0,02130

B051K602 t Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V
42,5 R segons UNE-EN 197-1, a granel

0,015      x 112,57000 = 1,68855

Subtotal: 5,16485 5,16485

Partides d'obra

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

0,500      x 9,30535 = 4,65268

Subtotal: 4,65268 4,65268

Altres

G9KX001 m2 Subministre i aplicació additiu anti secat superficial
fraguat

1,000      x 0,84000 = 0,84000

C200X001 d Cisterna per a ciment, amb motor, sobre camió. 0,002      x 110,00000 = 0,22000

Subtotal: 1,06000 1,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06174

COST DIRECTE 45,24527
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,71472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,95999

P-52 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3
a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,75000 = 0,88750

Subtotal: 0,88750 0,88750

Maquinària

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

0,400 /R x 71,43000 = 28,57200

Subtotal: 28,57200 28,57200

Materials
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B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,100      x 13,07000 = 14,37700

Subtotal: 14,37700 14,37700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01331

COST DIRECTE 43,84981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,63099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48080

F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm,
de recuperació, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment

Rend.: 1,000 65,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 17,75000 = 5,59125

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 22,40000 = 21,84000

Subtotal: 27,43125 27,43125

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 117,66000 = 0,35298

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,42000 = 0,01420

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 53,000      x 0,56000 = 29,68000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 85,67610 = 4,28381

Subtotal: 34,33099 34,33099

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41147

COST DIRECTE 62,17371
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,73042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,90413

P-53 F9E1XGRA m2 Paviment de panot per a vorera tipus graveta de riu
de 30x30x4cm, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland. Inclosa part proporcional
de peces ratllades per a invidents en inicis de guals.

Rend.: 1,000 38,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,75000 = 8,34250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 22,40000 = 13,44000

Subtotal: 21,78250 21,78250

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 118,60598 = 3,73609

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475
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B9E1XGRA m2 Panot tipus graveta de riu 30x30x4 1,035      x 8,95000 = 9,26325

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 21,38000 = 0,95996

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,42000 = 0,00142

F9E1X200 m2 Panot ratllat 30x30x4 cm per a invidents 0,015      x 8,10000 = 0,12150

Subtotal: 14,44697 14,44697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32674

COST DIRECTE 36,55621
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,19337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,74958

P-54 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 45,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,40000 = 6,72000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,75000 = 2,96250

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,75000 = 0,88750

Subtotal: 10,57000 10,57000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 21,38000 = 0,36346

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,050      x 26,29000 = 27,60450

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 82,19660 = 4,10983

Subtotal: 32,07779 32,07779

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15855

COST DIRECTE 42,80634
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,56838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,37472

P-55 F9F5X570 ml Encintat amb peces de formigo de forma rectangular
de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 21,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 17,75000 = 0,44375

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 19,75000 = 1,97500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,40000 = 4,48000

Subtotal: 6,89875 6,89875

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 21,38000 = 0,36346

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura

0,420      x 26,29000 = 11,04180
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pètria, preu alt

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 82,19660 = 1,64393

Subtotal: 13,04919 13,04919

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10348

COST DIRECTE 20,05142
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,20309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,25451

F9G2E248 m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris

Rend.: 1,000 102,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,225 /R x 17,75000 = 3,99375

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 /R x 22,40000 = 3,18080

Subtotal: 7,17455 7,17455

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 85,09000 = 2,80797

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 5,78000 = 0,43350

Subtotal: 3,24147 3,24147

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,020      x 559,45000 = 11,18900

B06B3300 m3 Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 71,48000 = 75,05400

Subtotal: 86,24300 86,24300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10762

COST DIRECTE 96,76664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,80600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,57264

P-56 F9G4X682 m2 Recrescut de llosa amb pendent de l'1% mitjançant
paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland

Rend.: 1,000 17,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,021 /R x 22,40000 = 0,47040

A0140000 h Manobre 0,032 /R x 17,75000 = 0,56800

Subtotal: 1,03840 1,03840

Maquinària
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C2003000 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,78000 = 0,07514

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,010 /R x 178,54000 = 1,78540

Subtotal: 1,86054 1,86054

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0015      x 117,66000 = 0,17649

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E

0,110      x 119,75000 = 13,17250

Subtotal: 13,34899 13,34899

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01558

COST DIRECTE 16,26351
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23932

F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 9,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 18,76000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 18,18000 = 4,54500

Subtotal: 4,54500 4,54500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07035

COST DIRECTE 9,30535
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,86367

P-57 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,76000 = 1,87600

Subtotal: 1,87600 1,87600

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 18,18000 = 1,81800

Subtotal: 1,81800 1,81800
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04690

COST DIRECTE 3,74090
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96535

P-58 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 22,40000 = 1,88160

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 17,75000 = 0,74550

Subtotal: 2,62710 2,62710

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 31,53000 = 1,32426

Subtotal: 1,32426 1,32426

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,80000 = 4,39824

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 4,04000 = 1,00960

Subtotal: 5,40784 5,40784

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03941

COST DIRECTE 9,39861
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96252

P-59 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 82,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,16000 = 3,93720

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,75000 = 3,35750

Subtotal: 7,29470 7,29470

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 43,05000 = 7,31850

Subtotal: 7,31850 7,31850

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 62,87000 = 62,87000

Subtotal: 62,87000 62,87000



URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L´ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATTLE (UA-57) GIRONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10942

COST DIRECTE 77,59262
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,65556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,24818

P-60 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 73,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,75000 = 3,35750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,16000 = 3,93720

Subtotal: 7,29470 7,29470

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 43,05000 = 7,31850

Subtotal: 7,31850 7,31850

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10942

COST DIRECTE 69,72262
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,18336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,90598

P-61 FBXPLATF u Plataforma elevada elevada per a trànsit peatonal. de
4.80x5.80m.
Formada per un cos central de formigó de 4.80 m de
llarg com a màxim i un ample de 5.80 m. i una alçada
que arribarà fins a les voreres creades, amb una
diferència màxima de de 12 cm. Acabat rugós.
Les dues rampes, de pujada i baixada, estaran fetes
amb llambordins de pedra i tindran una llargada d' 1
metre.
Inclòs tallar de dues franges al paviment asfàltic amb
disc de diamant i rebaix de paviment asfàltic de 10 cm.
Inclòs formació de recrescut de pou de clavegueram.

Rend.: 1,000 1.792,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

23,200      x 3,74090 = 86,78888

F9G2E248 m3 Paviment de formigó HF-4,5 MPa, de consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris

5,298      x 96,76664 = 512,66966

F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm,
de recuperació, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment

11,600      x 62,17371 = 721,21504
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F32BM688 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

50,000      x 3,48194 = 174,09700

F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

39,965      x 3,99010 = 159,46435

F2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

3,997      x 9,16976 = 36,65153

Subtotal: 1.690,88646 1.690,88646

COST DIRECTE 1.690,88646
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 101,45319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.792,33965

P-62 FD5F12ED m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO
o equivalent sense pendent, d'amplària 200 a 250 mm
i 200 a 250 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat ranurada classe F900, segons
norma UNE-EN 1433, integrada a la canal col·locada
sobre base de formigó amb solera de 200 mm de
gruix i parets de 200 mm de gruix

Rend.: 1,000 297,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,75000 = 7,10000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 22,40000 = 5,82400

Subtotal: 12,92400 12,92400

Materials

BD5F12ED m Canal de material plàstic N200 C250 H26 marca ACO
o equivalent sense pendent, d'amplària de 200 a 250
mm i 200 a 250 mm d'alçària,  amb reixa d'acer
galvanitzat ranurada classe F900 segons norma
UNE-EN 1433, integrada a la canal

1,050      x 239,04000 = 250,99200

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 65,36000 = 16,34000

Subtotal: 267,33200 267,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19386

COST DIRECTE 280,44986
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,82699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,27685

P-63 FD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent tipus Self200
A15 H15 marca ACO o equivalent , d'amplària 100 a
200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 118,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,430 /R x 17,75000 = 7,63250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 22,40000 = 6,49600

Subtotal: 14,12850 14,12850

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 65,36000 = 8,62752

BD5FC196 m Canal de material plàstic Self200 A15 H15 marca
ACO sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i
130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
de material plàstic nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

1,050      x 84,65000 = 88,88250

Subtotal: 97,51002 97,51002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21193

COST DIRECTE 111,85045
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,71103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,56147

P-64 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x90 cm,
per a clavegueram, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 149,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 22,40000 = 67,20000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,75000 = 35,50000

Subtotal: 102,70000 102,70000

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,115      x 82,19660 = 9,45261

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,42000 = 0,00426

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0063      x 117,66000 = 0,74126

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

111,000      x 0,24000 = 26,64000

Subtotal: 36,83813 36,83813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54050

COST DIRECTE 141,07863
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,46472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,54335

P-65 FDK282J9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 1x1x1 m, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la

Rend.: 1,000 242,89 €
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mateixa excavació

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,75000 = 53,25000

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,500 /R x 22,40000 = 100,80000

Subtotal: 154,05000 154,05000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,42000 = 0,00852

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,015      x 117,66000 = 1,76490

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

198,000      x 0,24000 = 47,52000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,198      x 118,60598 = 23,48398

Subtotal: 72,77740 72,77740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,31075

COST DIRECTE 229,13815
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,74829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,88644

P-66 FDK2XCLA pa Partida alçada d'abonament íntegre connexió a
clavegueram de xarxa de sanejament de
l'urbanització.
Feines a executar per companyia Aigües de Girona,
Salt i Sarrià de Ter.
Inclou obertura de rasa de 6 metres de llarg, dos a
vorera i quatre a calçada. Inclosa demolició de
paviment de vorera i paviment asfàltic, connexió amb
conductes de 315mm de PVC tipus teula homologat,
protecció de les rases, formigonat, tapat. Obertura i
segellat de pou de formigó. Inclòs repòsició de vorera,
vorada, i paviment afàltic.
Inclosos permisos per a tall de carrer.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 107,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,40000 = 10,08000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,75000 = 7,98750

Subtotal: 18,06750 18,06750

Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 82,57000 = 82,57000
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 37,94000 = 0,20108

Subtotal: 82,77108 82,77108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27101

COST DIRECTE 101,10959
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,06658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,17617

P-68 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 152,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,40000 = 10,08000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,75000 = 7,98750

Subtotal: 18,06750 18,06750

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 37,94000 = 0,23902

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 125,38000 = 125,38000

Subtotal: 125,61902 125,61902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27101

COST DIRECTE 143,95753
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,63745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,59498

P-69 FG11P001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a les
legalitzacions de les xarxes elèctriques. Incloses
despeses de taxes i projectes.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 FG11XPAA pa Partida alçada a jutificar per a l'escomesa i
subministrament d'aigua per a sistema de reg.
Inclosos vàlvula anti-retorn, clau de seccionament,
comptador.
Inclòs apertura de rases, estesa de tubs, tapat de
rases, formació de pericó per a comptador. Tram no
superior a 10 metres.

Rend.: 1,000 1.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,06000 = 0,55150

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,79000 = 0,37580

Subtotal: 0,92730 0,92730

Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,53000 = 1,56060

Subtotal: 1,56060 1,56060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01391

COST DIRECTE 2,50181
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65192

P-72 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 22,06000 = 0,72798

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,79000 = 0,37580

Subtotal: 1,10378 1,10378

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,77480 1,77480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01656

COST DIRECTE 2,89514
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06884

P-73 FG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,79000 = 0,28185

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 22,06000 = 0,33090

Subtotal: 0,61275 0,61275

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de

1,020      x 1,28000 = 1,30560
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secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

Subtotal: 1,30560 1,30560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 1,92754
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04319

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 28,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 22,06000 = 5,13998

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 18,79000 = 4,37807

Subtotal: 9,51805 9,51805

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,60000 = 4,60000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 12,76000 = 12,76000

Subtotal: 17,36000 17,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14277

COST DIRECTE 27,02082
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,62125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,64207

P-74 FHR1XDUN u Conjunt de luminària composada per col.lumna,
luminària i projector LED model DUNE de la marca
LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer
galvanitzat de 8m d'alçada i diàmetre en punta de
60mm.
Luminaria vial DUNE LEDS de la marca LAMP.
Fabricada en injecció d'alumini lacat color gris
texturitzat i grafit texturitzat. Clase I. Per a 48 LEDs
blanc neutre alimentats a 700mA. Amb un consum
total de 117W.
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i
piqueta de posada a terra.

Rend.: 1,000 3.615,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 22,06000 = 13,23600

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 18,79000 = 11,27400

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,75000 = 10,65000

Subtotal: 35,16000 35,16000

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 0,600 /R x 48,41000 = 29,04600

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,600 /R x 56,40000 = 33,84000

Subtotal: 62,88600 62,88600

Materials

BHR1XDUN u Conjunt de luminària composada per col.lumna,
luminària i projector LED model DUNE de la marca
LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer
galvanitzat de 8m d'alçada i diàmetre en punta de
60mm.
Luminaria vial DUNE LEDS de la marca LAMP.
Fabricada en injecció d'alumini lacat color gris
texturitzat i grafit texturitzat. Clase I. Per a 48 LEDs
blanc neutre alimentats a 700mA. Amb un consum
total de 117W.

1,000      x 3.225,55000 = 3.225,55000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 63,70000 = 15,92500

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 43,24000 = 43,24000

Subtotal: 3.284,71500 3.284,71500

Partides d'obra

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1,000      x 27,02082 = 27,02082

Subtotal: 27,02082 27,02082

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87900

COST DIRECTE 3.410,66082
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 204,63965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.615,30047

P-75 FHR1XSMP u Conjunt de luminària composada per col.lumna,
luminària i projector LEDs model SMAP de la marca
LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer
galvanitzat de 9m d'alçada i diàmetre en punta de
60mm.
Luminaria vial SMAP de la marca LAMP. Fabricada
en injecció d'alumini lacat color gris texturitzat i grafit
texturitzat. Amb ròtula orientable. Òptica vial amb 1
mòdul LED blanc neutre de 4000lm i la possibilitat
d'acoblar un altre de les mateixes característiques
Inclòs dau de formigó de 50x50x80cm.
Inclosa troneta de 40x40 amb marc i tapa de fosa, i
piqueta de posada a terra.

Rend.: 1,000 4.810,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,75000 = 10,65000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 18,79000 = 18,79000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 22,06000 = 22,06000

Subtotal: 51,50000 51,50000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,600 /R x 48,41000 = 29,04600
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C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,600 /R x 56,40000 = 33,84000

Subtotal: 62,88600 62,88600

Materials

BHR1XSMP u Conjunt de luminària composada per col.lumna,
luminària i projector LEDs model SMAP de la marca
LAMP.
Composta de col.umna troncocònica d'acer
galvanitzat de 9m d'alçada i diàmetre en punta de
60mm.
Luminaria vial SMAP de la marca LAMP. Fabricada
en injecció d'alumini lacat color gris texturitzat i grafit
texturitzat. Amb ròtula orientable. Òptica vial amb 1
mòdul LED blanc neutre de 4000lm i la possibilitat
d'acoblar un altre de les mateixes característiques

1,000      x 4.175,00000 = 4.175,00000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,783      x 63,70000 = 177,27710

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 43,24000 = 43,24000

Subtotal: 4.395,51710 4.395,51710

Partides d'obra

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1,000      x 27,02082 = 27,02082

Subtotal: 27,02082 27,02082

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28750

COST DIRECTE 4.538,21142
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 272,29269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.810,50411

P-76 FQ1XB10 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de
Benito Urban o equivalent, de 180 cm de llargària,
acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços
metàl.lics, col·locat amb fixacions mecàniques, sobre
suport de formigó.

Rend.: 1,000 561,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,75000 = 9,40750

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 22,40000 = 11,87200

Subtotal: 21,27950 21,27950

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 62,26000 = 12,45200

BQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tècnica model Barcino de
Benito Urban, de 180 cm de llargària, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços metàl.lics.

1,000      x 495,05000 = 495,05000

Subtotal: 507,50200 507,50200
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53199

COST DIRECTE 529,31349
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,75881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 561,07230

P-77 FQ21XC70 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada, i suports laterals de tub
d'acer. Model Barcelona de Benito Urban o
equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 111,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 17,75000 = 4,97000

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 22,40000 = 6,27200

Subtotal: 11,24200 11,24200

Materials

BQ21BC70 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer. Model Barcelona de
Benito Urban.

1,000      x 93,36000 = 93,36000

Subtotal: 93,36000 93,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16863

COST DIRECTE 104,77063
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,28624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,05687

P-78 FQ31X210 u Font per a exteriors d'acer, model Atlas de Benito
Urban o equivalent amb protecció antioxidant i pintura
de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 20
cm de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 611,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 17,75000 = 71,00000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,40000 = 89,60000

Subtotal: 160,60000 160,60000

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 85,65594 = 8,56559

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 29,39000 = 29,39000

BQ31D210 u Font per a exteriors model Atlas de Benito Urban
d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 20 cm
de diàmetre i 100 cm d'alçària de mides aproximades,
amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera

1,000      x 374,00000 = 374,00000
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Subtotal: 411,95559 411,95559

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,01500

COST DIRECTE 576,57059
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,59424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 611,16483

P-79 FQ42X010 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban o equivalent
amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 104,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,75000 = 19,52500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,40000 = 11,20000

Subtotal: 30,72500 30,72500

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 4,12000 = 4,53200

Subtotal: 4,53200 4,53200

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 85,65594 = 6,76682

BQ42A010 u Pilona d'acer tipus Cala de Benito Urban amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, per a encastar.

1,000      x 55,50000 = 55,50000

Subtotal: 62,26682 62,26682

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76813

COST DIRECTE 98,29195
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,89752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,18946

P-80 FQ42XE13 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito Urban o
equivalent, d'acer amb protecció antioxidant i pintura
de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 800 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 194,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,75000 = 19,52500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,40000 = 11,20000

Subtotal: 30,72500 30,72500

Materials

BQ42AE13 u Pilona extraïble tipus Desmuntable de Benito
Urband'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, , de forma quadrada, de 800 mm
d'alçària i 70 mm de costat per a encastar

1,000      x 145,00000 = 145,00000
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 85,65594 = 6,76682

Subtotal: 151,76682 151,76682

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76813

COST DIRECTE 183,25995
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,99560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,25554

P-81 FQABX110 u Balancí infantil model JFS103 de Benito Urban o
equivalent, amb 1 seient sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar a dau de formigó fet in situ.
Dimensions de seguretat en planta 2.25x3.46m.
Alçada màxima de caiguda: 57cm

Rend.: 1,000 639,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 23,16000 = 57,90000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 19,75000 = 49,37500

Subtotal: 107,27500 107,27500

Materials

BQAB1110 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i
elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i
accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ.
Model JFS103 de Benito Urban

1,000      x 460,00000 = 460,00000

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 86,62796 = 34,65118

Subtotal: 494,65118 494,65118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60913

COST DIRECTE 603,53531
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,21212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 639,74742

P-82 FQAEX2A2 u Gronxador amb 2 seients infantils model JL10DG de
Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta
resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de
resines polièster, enduridors i pigments, exentes de
plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m.
Alçada màxima de caiguda: 1.24m

Rend.: 1,000 1.652,51 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 19,75000 = 118,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,16000 = 92,64000

Subtotal: 211,14000 211,14000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 6,000 /R x 4,12000 = 24,72000

Subtotal: 24,72000 24,72000

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,500      x 86,62796 = 129,94194

BQAE22A0 u Gronxador amb 2 seients infantil model JL10DG de
Benito Urban
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta
resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de
resines polièster, enduridors i pigments, exentes de
plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m.
Alçada màxima de caiguda: 1.24m

1,000      x 1.190,00000 = 1.190,00000

Subtotal: 1.319,94194 1.319,94194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,16710

COST DIRECTE 1.558,96904
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 93,53814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.652,50718

P-83 FQAEX2C2 u Gronxador amb 2 seients bressol, model JL10DGC de
Benito Urban o equivalent.
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta
resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de
resines polièster, enduridors i pigments, exentes de
plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.
Amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m.
Alçada màxima de caiguda: 1.24m

Rend.: 1,000 2.050,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 19,75000 = 118,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,16000 = 92,64000

Subtotal: 211,14000 211,14000

Maquinària
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C2001000 h Martell trencador manual 6,000 /R x 4,12000 = 24,72000

Subtotal: 24,72000 24,72000

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,500      x 86,62796 = 129,94194

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients bressol model JL10DGC de
Benito Urban
Material panells: Polietilè d'Alta Densitat, amb alta
resistència als impactes
Peces metàl.liques: Acer S-235 galvanitzat i lacat
Tornillería: Acer Inox AISI-304.
Pintura 1 ma de lacat en pols constituit per mescla de
resines polièster, enduridors i pigments, exentes de
plom.
Cadenes: Eslabons recte d' acer inoxidable AISI 316.

Dimensions de seguretat en planta 7.55x2.98m.
Alçada màxima de caiguda: 1.24m

1,000      x 1.565,75000 = 1.565,75000

Subtotal: 1.695,69194 1.695,69194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,16710

COST DIRECTE 1.934,71904
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 116,08314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.050,80218

P-84 FQAMX1T0 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic o
equivalent, de 20m de longitud, amb dues estructures
de base quadrada amb 4 muntants d'acer galvanitzat
tractat al forn cadascuna. Muntada sobre daus de
formigó
Inclòs:
- Plataforma de llançament antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde
longitud.
- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer
inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. Alçada
de caiguda: 1.30m.

Rend.: 1,000 10.580,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 19,75000 = 158,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 23,16000 = 185,28000

Subtotal: 343,28000 343,28000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 50,96000 = 101,92000

Subtotal: 101,92000 101,92000

Materials

BQAM11T0 u Tirolina tipus Aspen de la marca Happyludic, de 20m
de longitud, amb due estructures de base  quadrada
amb 4 muntants d'acer galvanitzat tractat al forn
cadascuna. Inclòs:

1,000      x 8.977,00000 = 8.977,00000
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- Plataforma de llançament antilliscant.
- Cable de acer trenat de 12 mm de gruix i 20 mde
longitud.
- Sistema de rodament tancat en una caixa d'acer
inoxidable.
- Seient circular de goma.
- Certificat según la normativa europea EN-1176.
Dimensions de seguretat en planta 22.50x4m. Alçada
de caiguda: 1.30m.

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

6,400      x 86,62796 = 554,41894

Subtotal: 9.531,41894 9.531,41894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14920

COST DIRECTE 9.981,76814
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 598,90609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.580,67423

P-85 FQATX001 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals
per a seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de
HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), fixat a dau de formigó fet in situ.
Seient no inclòs.

Rend.: 1,000 687,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,16000 = 23,16000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,75000 = 19,75000

Subtotal: 42,91000 42,91000

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,400      x 86,62796 = 34,65118

BQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals
per a seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de
HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), per a fixar mecànicament.
No inclou seient

2,000      x 285,00000 = 570,00000

Subtotal: 604,65118 604,65118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64365

COST DIRECTE 648,20483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,89229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 687,09712

P-86 FQATX002 u Equip per a entrenament tipus barres per a exercitar
braços i cames model JSA004N de Benito Urban o
equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer galvanitzat en calent

Rend.: 1,000 789,81 €
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Àrea de seguretat de15.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària
aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,75000 = 39,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,82000 85,82000

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,150      x 86,62796 = 12,99419

BQAT6100 u Equips per a entrenament tipus barres per a exercitar
braços i cames model JSA004N de Benito Urban o
equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de15.3m2

1,000      x 645,00000 = 645,00000

Subtotal: 657,99419 657,99419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28730

COST DIRECTE 745,10149
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,70609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,80758

P-87 FQATX003 u Equip per a entrenament tipus volant per a exercitar
caderes, braços i cames model JSA005N de Benito
Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2
Fixat a dau de formigó fet in situde alçària
aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

Rend.: 1,000 948,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 19,75000 = 39,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,16000 = 46,32000

Subtotal: 85,82000 85,82000

Materials

BQAT2100 u Equips per a entrenament tipus volant per a exercitar
caderes, braços i cames model JSA005N de Benito
Urban o equivalent, per a fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.3m2

1,000      x 795,00000 = 795,00000
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D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,150      x 86,62796 = 12,99419

Subtotal: 807,99419 807,99419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28730

COST DIRECTE 895,10149
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 53,70609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 948,80758

P-88 FQATX100 u Equip per a entrenament per a exercitar la cintura
model JSA001N de Benito Urban o equivalent, per a
fixar mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2
Fixat a dau de formigó fet in situ

Rend.: 1,000 893,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 19,75000 = 49,37500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 23,16000 = 57,90000

Subtotal: 107,27500 107,27500

Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,216      x 86,62796 = 18,71164

BQAT1100 u Equips per a entrenament per a exercitar la cintura
model JSA001N de Benito Urban, per a fixar
mecànicament.
Composta per elements metàl.lics resistents a
corrossió , al desgast i al vandalisme:
Acer Inox, Alumini anoditzat, ferro zincat electrolític i
lacat en pols i acer galvanitzat en calent
Àrea de seguretat de14.9m2

1,000      x 715,00000 = 715,00000

Subtotal: 733,71164 733,71164

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60913

COST DIRECTE 842,59577
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 50,55575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 893,15151

P-89 FQATXPET u Formació de pista de petanca de 15x4m de
dimensions interiors.
Consistent en execució de filades de paret de bloc
20x20x10cm, de 50cm com a màxim. Sobre base de
formigó HM-20.
Arrebossat i pintat de les dues cares del bloc.
Reblert del bloc amb formigó i rematat llis amb
morter, també arrebossat i pintat.

Rend.: 1,000 2.010,00 €
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Capa compactada de sorra fina de 3 a 5 cm de gruix,
sobre capa de 15cm de graves 0-20, sobre feltre
geotextil separador, sobre capa de graves.
Segons detalls de projecte.

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 FQATXPNG u Subministrament i col.locació de taula ping-pong
dimensions 2.74x1.525 metres..
Amb cos intern de tub, recobert de polièster i nuli
intern prensat de poliuretà i fibra de vidre.
Antivandàlica, antixoc i anti grafiti. Amb línees de joc
laterals pintades en blanc.
Sobre suport de formigó.

Rend.: 1,000 1.740,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 17,75000 = 71,00000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,40000 = 89,60000

Subtotal: 160,60000 160,60000

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,900      x 62,26000 = 56,03400

BQATXPNG u Taula ping-pong dimensions 2.74x1.525 metres.
Amb cos intern de tub, recobert de polièster i nuli
intern prensat de poliuretà i fibra de vidre.
Antivandàlica, antixoc i anti grafiti. Amb línees de joc
laterals pintades en blanc. Per a col.locar sobe base
de formigó

1,000      x 1.425,00000 = 1.425,00000

Subtotal: 1.481,03400 1.481,03400

COST DIRECTE 1.641,63400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 98,49804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.740,13204

P-91 FQB3X110 u Subministrament de compostadora quadrada
0.6x0.6x0.8m

Rend.: 1,000 95,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQB3X001 u Compostadora 300 litres 1,000      x 89,95000 = 89,95000

Subtotal: 89,95000 89,95000

COST DIRECTE 89,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,39700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,34700

P-92 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm
d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb
bastiment, platines i quatre cargols

Rend.: 1,000 108,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 27,21000 = 2,72100
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Subtotal: 2,72100 2,72100

Materials

BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i
127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment,
platines i quatre cargols

1,000      x 99,98000 = 99,98000

Subtotal: 99,98000 99,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04082

COST DIRECTE 102,74182
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,16451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90632

P-93 FQZ5X112 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo
de Benito Urban o equivalent de tub d'acer inoxidable,
base suport de 35x180cm, de 50 cm d'alçada sobre el
paviment, per a col·locar encastat al paviment.
Encastat mitjançant pernis d'expansio M8

Rend.: 1,000 243,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,16000 = 11,58000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,75000 = 9,87500

Subtotal: 21,45500 21,45500

Materials

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes per a 6 places, tipus Arvelo
de Benito Urban o similar, de tub d'acer inoxidable,
base suport de 35x180cm, de 50 cm d'alçada sobre el
paviment, per a col·locar encastat al paviment.

1,000      x 184,00000 = 184,00000

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 6,000      x 3,99000 = 23,94000

Subtotal: 207,94000 207,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53638

COST DIRECTE 229,93138
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,79588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,72726

P-94 FQZZX010 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant:
Edats dels nenes a què van destinats els jocs,
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més pròxim,
adreça web i telèfon de contacte per comunicar
desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de Girona
Col·locat amb tacs químics

Rend.: 1,000 518,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,75000 = 5,92500

Subtotal: 12,87300 12,87300
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Materials

BQZZU010 u Cartell per a àrea de jocs infantils indicant:
Edats dels nenes a què van destinats els jocs,
condicions d'us,
acompanyament adults
prohibició de fumar
adreça centre sanitari més pròxim,
adreça web i telèfon de contacte per comunicar
desperfectes,
Segons model de l'Ajuntament de Girona

1,000      x 440,00000 = 440,00000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,51000 = 36,08000

Subtotal: 476,08000 476,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32183

COST DIRECTE 489,27483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,35649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,63131

P-95 FQZZX020 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les
condicions d'ús, explicacions dels exercicis i telèfons
de contacte.
Sobre dau de formigó.

Rend.: 1,000 774,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,16000 = 6,94800

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,75000 = 5,92500

Subtotal: 12,87300 12,87300

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 62,26000 = 6,22600

BQZXU20 u Cartell per a àrea d'elements saludables. Indicant les
condicions d'us i  explicacions dels exercicis.

1,000      x 675,00000 = 675,00000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,51000 = 36,08000

Subtotal: 717,30600 717,30600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32183

COST DIRECTE 730,50083
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,83005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 774,33087

P-96 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals.

Rend.: 1,000 57,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 27,21000 = 5,44200
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Subtotal: 5,44200 5,44200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 56,95000 = 4,81228

Subtotal: 4,81228 4,81228

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 38,33000 = 44,27115

Subtotal: 44,27115 44,27115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08163

COST DIRECTE 54,60706
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,27642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,88348

P-97 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 45,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 27,21000 = 5,44200

Subtotal: 5,44200 5,44200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 56,95000 = 4,81228

Subtotal: 4,81228 4,81228

Materials

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 1,7325      x 18,62000 = 32,25915

Subtotal: 32,25915 32,25915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08163

COST DIRECTE 42,59506
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,55570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,15076

P-98 FR3XX001 pa Partida per a la totalitat de treballs de reg per a
jardinería d'urbanització pública.
Xarxa composta de 3 zones de reg amb aspersors i
una de reg per degoters.
Inclou sistema de captació d'aigua de dipòsit soterrat
amb bomba centrífuga autoaspirant 8m3/h situada a
recinte d'aigua, activat per boia de regulació de volum.
Inclou l'abastament d'aigua per a l'equipament de
l'hort urbà present a la plaça. Incloses preses d'aigua.
Sistema per al control del sistema de reg automatizat
i telegestionat amb equips programats. Comunicació
de programador amb electrovàlvules amb cable
elèctric de1.5mm2.
Inclòs sensor de pluja connectat a programador.
Inclosa valvuleria i canonades de diàmetres superiors
a 63m de PEAD electrosoldades o amb accessoris
metàl.lics. Canonades de 50mm i inferiors de PEBD
registrades en pericons o escocells. Aquetes

Rend.: 1,000 25.000,00 €
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drenades. Incloses canonades de reg per degoteig en
arbrat de 40mm de PEBD i tub de protecció. Vàlvules
d'aireació i de racord.
Tots els elements homologats pel servei de Parcs i
Jardins de Girona.

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 FR612665 u Subminstrament i plantació d'arbre Fraxinus
angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, de 20 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra
rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.
Inclòs reg fins a entrega d'obra

Rend.: 1,000 249,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 27,21000 = 8,16300

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,500 /R x 27,35000 = 13,67500

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 30,65000 = 9,19500

Subtotal: 31,03300 31,03300

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 35,68000 = 3,56800

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 50,96000 = 5,09600

Subtotal: 8,66400 8,66400

Materials

BR434C2C u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 195,25000 = 195,25000

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,42000 = 0,32717

Subtotal: 195,57717 195,57717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46550

COST DIRECTE 235,73967
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,14438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,88404

P-100 FR61XPLA u Subminstrament i plantació d'arbre Platanus
hispanica (clons meridionals) de perímetre de 40 a 45
cm, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació, primer
reg.
Inclòs reg fins a entrega d'obra

Rend.: 1,000 464,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 30,65000 = 15,32500

A012P200 h Oficial 2a jardiner 1,000 /R x 27,35000 = 27,35000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 27,21000 = 9,52350
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Subtotal: 52,19850 52,19850

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 56,95000 = 19,94389

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 35,68000 = 10,34720

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 50,96000 = 25,48000

Subtotal: 55,77109 55,77109

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,600      x 38,33000 = 22,99800

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,42000 = 0,32717

BR44D22G u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre
de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons
fórmules NTJ

1,000      x 306,17000 = 306,17000

Subtotal: 329,49517 329,49517

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78298

COST DIRECTE 438,24774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,29486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,54260

P-101 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega.
Reg fins a entrega d'obra

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 27,21000 = 0,73467

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 30,65000 = 0,88885

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 27,35000 = 0,05470

Subtotal: 1,67822 1,67822

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 23,64000 = 0,04728

Subtotal: 0,04728 0,04728

Materials

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,78000 = 0,20230

Subtotal: 0,20230 0,20230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02517

COST DIRECTE 1,95297
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07015
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P-102 FR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de
0,80m a 1m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada
amb muntants de fusta encastats en dau de formigó
cada 2m

Rend.: 1,000 111,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 22,40000 = 10,08000

A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 18,95000 = 8,52750

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,75000 = 7,98750

Subtotal: 26,59500 26,59500

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035      x 62,58000 = 2,19030

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de
0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar
a fonament de formigó, travessers  horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable

1,000      x 61,21000 = 61,21000

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de
tanca

1,000      x 14,53000 = 14,53000

Subtotal: 77,93030 77,93030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39893

COST DIRECTE 104,92423
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,29545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,21968

P-103 FR9AUAP0 u Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de
1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada
amb muntants de fusta encastats amb daus de
formigó

Rend.: 1,000 206,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 18,95000 = 9,47500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,40000 = 11,20000

Subtotal: 29,55000 29,55000

Materials

BR9AUAP0 u Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m 1,000      x 160,81000 = 160,81000

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,065      x 62,58000 = 4,06770

Subtotal: 164,87770 164,87770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44325

COST DIRECTE 194,87095
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,69226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,56321
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P-104 G4LVB5HG m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 285,16 a
337,88 kNm per m d'amplària de moment flector
últim. Incloses p.p. de suports zencats especials per a
buits en forjat.

Rend.: 1,000 90,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,40000 = 3,36000

Subtotal: 6,02250 6,02250

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 55,79000 = 8,36850

Subtotal: 8,36850 8,36850

Materials

B4LV0BHT m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 247,5 a 272,1 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

1,000      x 70,73000 = 70,73000

Subtotal: 70,73000 70,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09034

COST DIRECTE 85,21134
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,11268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,32402

P-105 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 22,40000 = 3,36000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,75000 = 2,66250

Subtotal: 6,02250 6,02250

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,11000 = 2,44200

Subtotal: 2,44200 2,44200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09034

COST DIRECTE 8,55484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06813

P-106 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

Rend.: 1,000 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 22,40000 = 4,48000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000
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Subtotal: 8,03000 8,03000

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,130      x 20,18000 = 2,62340

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,260      x 1,12000 = 1,41120

Subtotal: 4,03460 4,03460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08030

COST DIRECTE 12,14490
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87359

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 121,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 17,75000 = 113,15625

Subtotal: 113,15625 113,15625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69734

COST DIRECTE 114,85359
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,89122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,74481

K45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 104,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,248 /R x 17,75000 = 4,40200

Subtotal: 4,40200 4,40200

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 178,54000 = 18,38962

Subtotal: 18,38962 18,38962

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 74,34000 = 75,82680

Subtotal: 75,82680 75,82680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11005

COST DIRECTE 98,72847
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,92371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,65218
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K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 19,75000 = 0,35550

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 22,40000 = 0,40320

Subtotal: 0,75870 0,75870

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,92000 = 2,30400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,24000 = 0,01488

Subtotal: 2,31888 2,31888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01138

COST DIRECTE 3,08896
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27430

P-107 PACQ0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al control de
qualitat segons Pla.

Rend.: 1,000 8.172,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 PASS0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat
i salut segons ESS.

Rend.: 1,000 12.108,70 €

______________________________________________________________________________________________________________
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FG11P002 pa Partida alçada de cobrament íntegre corresponents a
les feines d'escomesa elèctrica de la xarxa pública de
Baixa Tensió.
Recorregut de 85 metres desde el punt
d'abastament, per vorera.
Inclosos costos d'apetura de rases, conduccions i
cablejat, reblert de rasa i reposició de panot.

Rend.: 1,000 8.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FG11X000 pa Partida alçada per al subministrament, muntatge i
connexió d'armari prefabricat format per un mòdul per
a allotjar la caixa de seccionament i la caixa general
de protecció i per allotjar equip de mesura. Fabricat
de formigó amb fibra de vidre, inclosa obra civil
auxiliar i transport.

Rend.: 1,000 2.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FG11X001 pa Partida alçada per al, subministrament, muntatge i
connexió d'armari per a sistema centralitzador de
mesura, protecció i comandament per als sistemes
d'enllumenat, equips de bombeig per a evaquació a
clavegueram, equip de bombeig i programació per a
sitema de reg de la urbanització.
Sistema d'enllumenat d'alimentació monofàsica
220VAC, potència total 1kW. Controlat via ràdio i
accionat per temporitzador. Proteccions, rellotge
horari amb reserva, interruptor per encesa manual,
contactor.
Sistema d'equip de bombeig, consistent en ldos
lìnies per al sistema d'extracció del dipòsit.
Alimentació trifàsica a 400V. Sistema de bombes
format per 2 bombes de 2kW cadascuna. Accionat
per boia de nivell de líquid. Bombes funcionant
simultàniament al 50% de la seva capacitat màxima.
S'utilitzen dos reguladors per a fixar el punt de treball
de cada bomba. Sitema redundant per seguretat.
Inclosos variadors
Partida alçada per al subministrament elèctric de
l'equip de bombeig per a reg.
Sistema de reg amb programadors i equip de
bombeig autoaspirant , consistent en 1 línea elèctrica
per al sistema d'aspiració d'aigua del dipòsit i
programació de reg. Alimentació trifàsica a 400V.
Potència total de 4000W.
Accionat per lògica composta per tres entrades:
temportizador, sensor de nivell d'aigua i sensor de
pluja.
Inclòs armari, transfomadors, magnetotèrmics,
rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa
manual, i contactor, muntat i connexionat. Inclòs
plaques de presa de terres, probades. Inclosos
suports i paleteria.
Instal.lat, connectat i probat.

Rend.: 1,000 9.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

C200X001 d Cisterna per a ciment, amb motor, sobre camió. 110,00000 €

G9KX001 m2 Subministre i aplicació additiu anti secat superficial fraguat 0,84000 €
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’indiquen i es valoren inspeccions i assaigs a realitzar sobre diferents 

unitats de l’obra. 

 

Es tenen en compte les unitats més significatives en volum, o en importància 

constructiva. 

 

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es llista pla de control de qualitat valorat, es mesuren sempre unitats. 

1. MOVIMENT DE TERRES 

1.1 SÒLS 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

Anàlisi  granulomètrica per  tamisatge  d'una  mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103101:1995 
6,00 26,00 156,00 

Determinació  dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 

plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103103:1994 i UNE 103104:1993 

6,00 16,00 96,00 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 

mètode del permanganat potàssic d'una mostra de  sòl, 

segons la norma UNE 103204:1993 i UNE 103204:1993  

6,00 15,00 90,00 

Assaig  de  piconatge  pel  mètode  del  Proctor  normal  

d'una  mostra de sòl, segons la norma UNE 103500:1994 
6,00 12,00 72,00 

Assaig  de  piconatge  pel mètode  del  Proctor modificat 

d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501:1994 
6,00 25,00 150,00 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 

metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una 

mostra de sòl, segons la norma UNE 103502:1995 

6,00 35,00 210,00 

Determinació  del  contingut de  guix  d'un  sòl, segons la 

norma NLT 115/99 i UNE 103206:2006 
6,00 22,00 132,00 

Determinació qualitativa  de  la presència de sulfats 

solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103202:1995 

6,00 22,00 132,00 

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, 

segons la norma NLT 114/99 I UNE 103205:2006 
6,00 22,00 132,00 
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Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma UNE 

103406:2006 
6,00 52,00 312,00 

Determinació  de  l'inflament  lliure  pel mètode de 

l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103601:96 

6,00 82,00 492,00 

Determinació in  situ de  la  humitat i la densitat pel 

mètode  dels isòtops radioactius d'un sòl,  segons la 

norma ASTM D 6938:2010. (Mínim 10 mesures per 

desplaçament). 

6,00 15,00 90,00 

TOTAL MOVIMENT DE TERRES     2.064,00 

2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

2.1 FORMIGÓ FRESC 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 

provetes, cura, recaptament 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 i UNE-EN 12390 

12,00 98,00 1.176,00 

TOTAL ESTRUCTURES DE FORMIGÓ     4.740,00 

3. PAVIMENTS 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 

provetes, cura, recaptament 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 i UNE-EN 12390 

8,00 98,00 784,00 

Desgast per abrasió 4,00 25,00 100,00 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, 

de la resistència al lliscament/relliscada de paviments 

polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 

4,00 173,00 692,00 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de 

granulat, segons la norma UNE-EN 933-1 
4,00 31,00 124,00 

Assajos per a determinar les propietats geomètriques 

dels àrids. Part 2: Determinació de la granulometria de 

les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les 

obertures. 

4,00 23,50 94,00 

Materials tractats amb conglomerants hidràulics. 

Mètodes d'assaig. Determinació del termini de 

treballabilitat. UNE 41240. 

4,00 34,00 136,00 

Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del 

temps d'enduriment i de l'estabilitat de volum. UNE-EN 

196-3 

6,00 32,25 193,50 

Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de 

l'aparell de Casagrande. UNE 103103 
4,00 25,25 101,00 

TOTAL PAVIMENTS     2.224,50 
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4. EQUIPAMENTS 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

Jornada de inspecció i verificació  de funcionament de 

equipaments, segons especificacions de projecte 
4,00 650,00 2.600,00 

TOTAL PAVIMENTS     4.925,50 

5. TERRA VEGETAL 

DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT 

Identificació complerta de material granular definit com a 

terra vegetal per plantacions, segons projecte 
1,00 108,00 108,00 

TOTAL PAVIMENTS     108,00 

 

Ascendeix la totalitat del Pla de Control de Qualitat a la quantitat de: 8.172,50 €. 
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ANNEX 14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
MEMÒRIA

   
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

   
1.1. Identificació de les obres

Obres d'execució de dipòsit de pluvials soterrat i urbanització superior. Als terrenys de l'antiga fàbrica de
Can Batlle, Girona.
Fase III de la Unitat d'Actuació número 57.

   
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.

   
2. DADES DEL PROJECTE

   
2.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : Jesús Arranz Benito
Titulació/ns  :
Col·legiat  núm.    :
Despatx professional : Carrer Berenguer de Palau 91
Població              : Barcelona

   
2.2. Tipologia de l'obra

URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L'ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57), GIRONA.   

ANNEX 14  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 Pàgina:    1



Obres consistents en la creació d'una nova paça pública, adjacent a edifici de recent
construcció.
Inclou l'execució d'un dipòsit soterrat de formigó.

    Inclosa la reforma de les voreres sense modificar la seva geometria.
   

2.3. Situació

Emplaçament      : Girona Sud
Carrer,plaça  : Plaça Celestina Vingeaux i Cibils
Número               : 1
Codi Postal              : 17003
Població              : Girona

   
2.4. Subministrament i Serveis

Aigua                   : Companyia d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Gas           : Gas Natural
Electricitat               : FECSA
Sanejament              : Companyia d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Altres                   :

   
2.5. Localització de serveis assistencials, salvame nt i seguretat i mitjans

d'evacuació

CAP Güell Carrer Joan Pons, 17001            T: 972 21 07 08
Parc de Bombers Carrer Joan Torró i Cabratosa, 15    T:972 18 24 30
Mossos d'Esquadra Carrer de Santa Coloma,1     T:972 18 88 00

   
2.6. 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 605.467,84 €.
(sis-cents cinc mil quatre-cents seixanta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims).
   

2.7. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4,5   mesos.
   

2.8. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones.
   

2.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de  l'obra

Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a pintor
Oficial 1a manyà
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
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Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant col·locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre
Manobre especialista

   
2.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ACABAT DEL TERRENY
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
APARCAMENT DE BICICLETES
APARELLS D'ENTRENAMENT
APARELLS D'ENTRENAMENT PER A EXTERIOR
APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
BANCS DE FUSTA
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BASES DE FORMIGÓ
BASES DE GRANULAT-CIMENT
BASES DE TERRA-CIMENT
BASES DE TOT-U
BLOCS DE MORTER DE CIMENT
BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CALÇS
CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT
CANAL PLÀSTIC PER A DRENATGES
CANALS DE PLÀSTIC PER A DRENATGES
CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
CARGOLS
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
CIMENTS
CLAUS
CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC
CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE FORMIGÓ POLIMÈRIC
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
ELEMENT DE SUPORT DE COLUMNA AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA
ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS
ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
ELEMENTS DE SUPORT DE COLUMNA AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA
ELEMENTS ESPECIALS PER A BOMBES SUBMERGIBLES
EMULSIONS BITUMINOSES
ENCINTATS AMB TAULONS DE FUSTA
ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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EXCAVACIONS DE RASES I POUS
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
Familia 7J5X
FAMÍLIA 9ZX
Familia BXP
Familia G11
Familia R3X
FILFERROS
FONTS PER A EXTERIORS
FORMACIÓ DE JUNTS
FORMACIÓ D'ESCOCELLS
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES
FORMIGONS PER A PAVIMENTS
GEOTÈXTILS
GRANULATS-CIMENT
GRAVES
GRONXADORS
GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ
IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTA
JARDINERES DE FUSTA
JOCS AMB ESTRUCTURES COMPOSTES
JOCS AMB MOLLES
LÀMPADES D'HALOGENURS
LÀMPADES FLUORESCENTS
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
LLATES
LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
MALLES ELECTROSOLDADES
MAONS CERÀMICS
MARQUES SUPERFICIALS
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB TEXTURA ESPECIAL
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES
MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PALPLANXES RECUPERABLES
PANOTS
PAPERERES TRABUCABLES
PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS
EXTERIORS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A
TERRA
PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS
PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB TEXTURA ESPECIAL
PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
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PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS
PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
PAVIMENTS DE PANOT
PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
PAVIMENTS DE SORRA PER A ZONES DE JOCS INFANTILS
PAVIMENTS DE TERRA
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PERLITES EXPANDIDES
PILONES METÀL·LIQUES
PILONS METÀL·LICS
PINTURES, PASTES I ESMALTS
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
PLAFONS
PLAFONS D'ACER PER A COBERTES
PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
PLANXES DE POLIESTIRÈ
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
PROTECCIONS D'ARBRES
PUNTALS
REIXATS
REIXATS METÀL·LICS
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
SAULONS
SEGELLANTS
SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM
SEGELLATS DE JUNTS
SENYALS
SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
SORRES
SUBBASES DE GRANULAT
SUBBASES DE TOT-U
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
TACS I VISOS
TALL DE PAVIMENTS
TANQUES DE FUSTA
TAULONS
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES
TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
TERRES
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
TOT-U
TOTXANES
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
TRANSPORT DE TERRES A OBRA
TRAVESSES
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE PVC PER A DRENATGES
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL

   
2.11. Maquinària prevista per a executar l'obra
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Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm
Estenedora 1.1/2.6m. sobre cadenes
Camió per a transport de 7 t
Camió per a transport de 12 t
Camió per a transport de 20 t
Camió per a transport de 24 t
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Planta dosificadora volumètrica sobre camió
Grua autopropulsada de 12 t
Grua autopropulsada de 20 t
Camió amb bomba de formigonar
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l
Estenedora per a paviments de formigó
Estenedora de granulat
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Planta de formigó per a 60 m3/h
Placa vibradora asfalt
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Martell trencador manual
Remolinador mecànic
Regle vibratori
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm
com a màxim
Martell percussor d'efecte doble amb motor
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

   
3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

   
3.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
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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   Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

• Quadres secundaris

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

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA.
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A.

• Connexions de corrent
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− 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.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

aparells d’elevació fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

normalitzada.

• Enllumenat provisional

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

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

inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes
indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

   
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. 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, 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

URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L'ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57), GIRONA.   

ANNEX 14  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 Pàgina:    8



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.

− 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
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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.

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.

   
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 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
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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:

− 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. 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 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.
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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. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

   
7.1. Serveis afectats

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

   
7.2. Servituds

No existeixen servituds de pas ni de vol.
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Les línees elèctriques existent es troben soterrades.

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

   
7.3. Característiques del terreny

Tereny llim-sorrenc amb nivell freàtic a 7 m de la superfície.
Terreny pla amb lleugera inclinació sentit nord.
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc.

   
7.4. Característiques de l'entorn

Zona urbana de Girona   
Vials de 6 metres d'a,plada en el seu perímetre.
Tocant a edificació.
Vials amb pendents inferiors a 1%
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim
a escola o a hospital,etc.)

   
8. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA )
MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS

ESTRUCTURES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

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
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INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ROCALLES

   
9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

   
9.1. Ordre d'execució dels treballs

Els treballs a realitzar són:
Demolicions
Moviment de terres
Armat, encofrat i formigonat de dipòsit de formigó
Rases per a serveis
Pas de serveis
Ram de paleta
Pavimentacions   
Instal.lacions
Jardineria   
Mobiliari urbà

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

   
9.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla  d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
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orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

   
10. 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.   

   
11. MEDIAMBIENT LABORAL

   
11.1. 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.

   
11.2. 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.

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,
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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.

   
11.3. 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
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11.4. Pols

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:

                        10
   C = --------------------------    mg / m3
                % Si O2 + 2

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
− 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
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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.

   
11.5. 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:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.

Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport

provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- 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.

   
11.6. 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
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estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

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.

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
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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.

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:

a) 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.

b) 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,
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però no respecte a la reflexió difusa.
• 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 continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- 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
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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.

- 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. 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.
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− 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.
− 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   

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-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.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-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.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6è.- 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.

7è.- 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:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
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8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de

gravetat de la càrrega.
j)j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem

davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.
10è.- 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.

11è.- 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.

   
13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve   integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:

   
Codi UA Descripció
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants

o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat
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

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
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)
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

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

   
14. 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
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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

   
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb
RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   
16. 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:

l) 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.
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m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.

n) 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.

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:

   
ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
ESTRUCTURES

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O
SUPERFÍCIES PLANES

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I
CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,
DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

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.

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:

11.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.

12.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.

13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.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.

   
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA
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Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a
l’obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 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
   

18.1. Àmbit d'ocupació de la via pública

• Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
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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 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.

   
18.2. 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.

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
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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.

   
18.3. Operacions que afecten l'àmbit públic

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

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

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

−− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de
Seguretat de l’obra.

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.
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• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

• 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.
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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.

   
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.

   
18.4. 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.
   

18.5. Residus que afecten a l'àmbit públic

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.

   
18.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l'àmbit públic

• Senyalització i protecció
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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.

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:   
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de

l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
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passos provisionals per a vianants.
q) 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.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar

l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de protecció.

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un

cercle d’1,5 m de diàmetre.
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un

pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.

• Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
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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. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

   
19.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.

   
19.2. 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:

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

   
20. 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:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

   
21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES
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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)

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
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
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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

   

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: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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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
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.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

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 TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 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
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
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
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,

pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
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)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

URBANITZACIÓ DELS TERRENYS DE L'ANTIGA FÀBRICA DE CAN BATLLE (UA-57), GIRONA.   

ANNEX 14  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 Pàgina:    39



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

   
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'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: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
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
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 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 2 /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 14

   

G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGA T - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
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Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)

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)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /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 /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
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
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
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 14 /26
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
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 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA

COL·LOCACIÓ D'APLECS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3

Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT

FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIALES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL

COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
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
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA 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: Avaluació (1,2,3,4,5)

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 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
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
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 /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
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /17 /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
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 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
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
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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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
1

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar

escales de ma)   
1

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   

G04 ESTRUCTURES
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

BUFADES DE VENT FORTES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 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
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
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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 /11
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

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
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
1

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
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

   

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN  ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS

PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
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RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
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
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
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /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
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
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Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
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
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3
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 /3 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 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
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 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
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
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 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
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /4

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 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
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G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLA NES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ

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 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
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 /17
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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
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
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2
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
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS I MÀSTICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
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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 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
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
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BIT UMINOSOS 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

Situació: 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)

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
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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

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

Situació: 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
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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)

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

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
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: 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)

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
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
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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 CANALITZACION S
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)

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
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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,
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
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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)

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
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

   

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG 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

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
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
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
I0000045 Formació 10 /13
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 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
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 /4
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 2 /25
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
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

16

   

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 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 /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
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
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
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
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
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues

4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
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 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
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 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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
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
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   
G20.G02 ROCALLES
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13
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
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
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
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
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
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

   
   

22. Signatures

Signa

l'autor del present estudi
Jesús Arranz Benito
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

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)

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
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
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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

   

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: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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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
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.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

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 TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 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
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
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
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,

pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
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
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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

   
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'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: Avaluació (1,2,3,4,5)
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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
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
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
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 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 2 /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 14

   

G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGA T - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
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AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)

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)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /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 /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
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
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
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 14 /26
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
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 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COL·LOCACIÓ D'APLECS

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIALES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES

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

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA 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: Avaluació (1,2,3,4,5)

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 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
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
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 /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
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /17 /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
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 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
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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
1

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar

escales de ma)   
1

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   

G04 ESTRUCTURES
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

BUFADES DE VENT FORTES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
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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
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 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 /11
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

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
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
1

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
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

   

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN  ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS

PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
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
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
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /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
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
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Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL

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

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3
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 /3 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 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
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 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
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
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 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
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /4
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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 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

   

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLA NES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ

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 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
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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 /17
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
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
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2
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
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS I MÀSTICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
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 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
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
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BIT UMINOSOS 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

Situació: 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)

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
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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

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

Situació: 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
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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)

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

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
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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 riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: 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)

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 CANALITZACION S
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)

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
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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,
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
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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)

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
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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G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG 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

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
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
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
I0000045 Formació 10 /13
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 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
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 /4
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 2 /25
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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

   

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 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 /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
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
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
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
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
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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
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
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
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
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
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 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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
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
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   
G20.G02 ROCALLES
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
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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
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13
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
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
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
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
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
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
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PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
PLEC

   
   

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

   
1.1. Identificació de les obres

 Obres d'execució de dipòsit de pluvials soterrat i urbanització superior. Als   
 terrenys de l'antiga fàbrica de

Can Batlle, Girona.
Fase III de la Unitat d'Actuació número 57.   
   

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas
d'Edificació)

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

   
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat  i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint
com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.   

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

   
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats d ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET C ONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.   

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

   
2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona,
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

   
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti
amb titulació acadèmica en Construcció.
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.   

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.   

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
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
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desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.   

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

   
2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.   

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
   

2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
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urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el   
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

   
2.5. Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra,
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
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18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.   

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31.    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
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l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

35.35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.   

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
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desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.   

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per
entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.   

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

   
2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
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(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

   
2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.   

   
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

   
3.1. Interpretació dels documents vinculants en mat èria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67.67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
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considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

   
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

   
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S.
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .    

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .      

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
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- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
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façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
− Escales provisionals.
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
− Abalisament i senyalització de zones de pas.
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres

exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i

evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no

transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de

Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,

finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
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Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

   
3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

   
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document de l ''Conveni de Prevenció i

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a
be designar a l’efecte,  segons procedeixi.
   
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què
incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa
reguladora de l’esmentada jurisdicció.

   
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

   
4.1. Textos generals

− Convenis col·lectius.

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM
 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de
junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)”.   

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
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noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7
de octubre de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.   
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de
1999)”.

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril
(BOE 1 de mayo de 2001)”.

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE
23 de octubre de 2004)”.

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
(BOE  31 de enero de 2004).   
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− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit
 de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas”.

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12
de mayo)”.

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.   

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado”.

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(BOE 250 de 19 de octubre)”.   

−− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.   

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto)”.

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)”.

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 03 de febrer de 2009).

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz
o en período de lactancia”.

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecànicas”.
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− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestánnicos).''

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.”

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

   
4.2. Condicions ambientals

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.
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− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
2006)”.

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003).

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.   

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

   
4.3. Incendis

− Ordenances municipals.

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

   
4.4. Instal·lacions elèctriques

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de
agosto de 1978)”.
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− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)”.

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de
2001).

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de
junio de 2001)”.

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001).

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)”.

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.   

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.

   
4.5. Equips i maquinària

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

−− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.    

− “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 maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.
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− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997)”.

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12
de junio de 1997)”.

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de
13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual 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 decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

− Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
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(BOE 9 de junio de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.   

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

   
4.6. Equips de protecció individual

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.   

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

− Normes Tècniques Reglamentàries.

   
4.7. Senyalització

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)”.

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
   

4.8. Diversos

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
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− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)”.

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

− Convenis col·lectius.

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

   
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

   
5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
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generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

   
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguret at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.     

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.   

   
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

   
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada   
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

   
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

   
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera   
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

• Tècniques analítiques de seguretat
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Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
− Investigació Tècnica d'Accidents.

• Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc   

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

   
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat d e la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia,
l'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.   

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
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79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

   
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents

en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

   
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competen t en matèria de Medicina

del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es
revisarà periòdicament el control d'existències.   

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
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- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

   
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionist es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

   
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

   
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

   
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o

Màquines-Ferramentes

• Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
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una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:

− Nom del fabricant.
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació.
− Potència en Kw.
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si

procedeix.
   

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzema tge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

• Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

• Emmagatzematge i manteniment

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

   
7.3. Normativa aplicable

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
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Directiva fonamental.

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori

fins l’1/1/97.
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.   
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
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modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

• Normativa d’aplicació restringida

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000),
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

   
8. Signatures
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Signa,

L' autor del present estudi

               Jesús Arranz Benito
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OBRA ANNEX14 ESS01

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 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397

1,00023,10 23,10

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

2,0005,99 11,98

4 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

1,0005,07 5,07

5 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

3,0007,25 21,75

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

34,0000,23 7,82

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

4,00018,94 75,76

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

3,0001,63 4,89

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

3,00013,37 40,11

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

3,00012,25 36,75

11 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

27,0002,39 64,53

12 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

29,0006,69 194,01

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

41,0006,05 248,05

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

27,0002,90 78,30

15 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

27,0006,68 180,36

16 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

7,00021,20 148,40

17 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

7,00040,09 280,63

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

4,00060,64 242,56
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19 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

4,00023,47 93,88

20 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, 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

4,00027,11 108,44

21 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

7,0002,41 16,87

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 4,00014,05 56,20

23 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

3,00054,59 163,77

24 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

25 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

4,40031,42 138,25

26 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

4,00022,87 91,48

27 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1,00092,45 92,45

28 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 7,00022,64 158,48

29 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

4,00019,74 78,96

30 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

4,00064,37 257,48

31 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

4,00018,02 72,08

32 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,

4,0006,31 25,24

EUR 
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homologada segons UNE-EN 340

33 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

4,0006,31 25,24

34 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

4,0006,31 25,24

35 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

4,00012,75 51,00

36 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

4,0007,50 30,00

37 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 4,00013,28 53,12

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

4,00018,17 72,68

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

1,00030,10 30,10

40 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

4,0004,43 17,72

41 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

4,0005,54 22,16

42 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

4,00015,30 61,20

43 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

4,00013,11 52,44

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.530,19

OBRA ANNEX14 ESS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs

0,00011,71 0,00

2 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

0,00015,99 0,00

3 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

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

0,00015,32 0,00
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5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

10,0006,65 66,50

12 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

75,00013,44 1.008,00

13 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

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

2,0005,80 11,60

15 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

16 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

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 H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per 0,00010,14 0,00
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voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i
amb el desmuntatge inclòs

19 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

150,0002,37 355,50

20 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

21 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

400,0000,23 92,00

22 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

0,00023,28 0,00

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

0,00094,96 0,00

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

0,0001,80 0,00

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

0,00035,24 0,00

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

0,00034,21 0,00

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

0,00028,11 0,00

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

2,0005,52 11,04

29 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

0,00043,15 0,00

30 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

31 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

1,00044,24 44,24

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.588,88

OBRA ANNEX14 ESS01

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

350,0002,86 1.001,00
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formigó, i amb el desmuntatge inclòs

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 0,0006,04 0,00

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

0,00023,04 0,00

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

1,000878,65 878,65

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

3,000125,90 377,70

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
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

1,0001.321,91 1.321,91

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

3,000246,01 738,03
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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

0,000143,07 0,00

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

2,000706,11 1.412,22

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

4,000101,19 404,76

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

0,000110,39 0,00

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
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

0,000160,64 0,00

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

9,00058,50 526,50

29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el 3,00014,99 44,97
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desmuntatge inclòs

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

2,00022,44 44,88

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

1,00030,07 30,07

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

0,000112,53 0,00

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

0,00055,46 0,00

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 0,0001,96 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.989,63

OBRA ANNEX14 ESS01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 0,00025,18 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 0,00
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPíTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.530,19
CAPíTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.588,88
CAPíTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.989,63
CAPíTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,00

01 ANNEX14 ESSOBRA 12.108,70

12.108,70

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 ANNEX14 ESS 12.108,70
12.108,70
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