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MEMÒRIA.

1.1 OBJECTE.

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 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 del PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE – CENTRE TORTOSA, 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

Contractista.

D’aquesta manera, s’integren en els treballs previstos per la execució del projecte, les

premisses bàsiques per a les quals el contractista dels treballs pugui preveure i planificar, els

recursos tècnics i humans necessaris per al compliment 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 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 del centre de treball davant l’Autoritat Laboral, obtenció del Llibre de

visites i la tramitació del Llibre de la Subcontractació.

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA.

1.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

L’actuació consisteix en l’enderroc de les edificacions existents en l’àmbit d’urbanització, així

com l’obertura dels nous carrers i la seva pavimentació, nova construcció de les xarxes de

serveis i l’enjardinament de les zones verdes.

1.2.2 IDENTIFICACIÓ DE LES FASES D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.

A continuació s’analitzen les diferents activitats i fases en que dividirem l’execució de la obra:

INICI DE L’OBRA.
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En aquesta fase es realitzarà el vallat de l’obra, així com l’ instal·lació de les casetes d’obra i el

subministre dels serveis necessaris per l’execució de l’obra.

També s’executaran les cales necessàries per la localització dels servis afectats per l’obra, així

com el replanteig de l’obra per tal d’iniciar les tasques del moviment de terres.

DEMOLICIONS.

En aquesta activitats es realitza la demolició de les edificacions presents en el sector a

urbanitzar, concretament l’edifici de l’actual estació de tren, magatzems d’una sola planta i un

edifici de 2 plantes situat al parc. També es retiraran casetes de canvis de agulles, murs e

infraestructures existents en el sector a urbanitzar.

La runa obtinguda es clarificarà segons la seva naturalesa per tal de traslladarse a la

instal·lació pertinent pel seu reaprofitament, reciclatge o deposició. Tots aquella runa que es

pugui es reutilitzarà per l’execució dels treballs d’urbanització.

És important remarcar la retirada de una vintena de pins de més de 20 metres.

MOVIMENTS DE TERRES.

El moviment de terres s’iniciarà amb la retirada del terraplè de les vies de la renfe, seguidament

es procedirà a la retirada de la capa de aproximadament 20 cm de terra vegetal, així com la

retirada dels marges de pedra afectats pel traçat dels carrers de la urbanització i la

pavimentació de l’avinguda generalitat.

La terra vegetal extreta serà transportada fins aquelles àrees de zones verdes on hi hagi previst

la plantació d’espècies vegetals dins del sector d’urbanització. En el cas que hi hagi sobrants

es transportaran fins l’acopi o lloc de reposició que indiqui la direcció de l’obra.

Un cop retirada la terra vegetal es procedirà a realitzar els desmunts i terraplenats

corresponents per tal d’obtenir la subbase dels carrers de la urbanització. Els sòls transportats

en l’excavació dels desmunts seran estesos en capes de com a màxim 30 cm i compactes

segons indiquen les prescripcions tècniques del present projecte. Els sòls procedents de

préstecs també seran estesos segons el comentat anteriorment.

EXECUCIÓ XARXA D’AIGUA RESIDUALS I PLUVIALS.

Es realitzarà l’excavació de les rases per tal de situar a cota les canonades que formaran les

xarxes d’aigua residual i pluvial.  Realitzada l’excavació, es realitzarà el repàs i compactació del

fons de la rasa i l’extensió de la sorra que formarà el llit de la canonada. Seguidament es

col·locaran les canonades de les diferents xarxes, tot realitzant-se l’arronyonat de les
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canonades amb sorra compactada segons les especificacions tècniques del plec de condicions.

S’executaran també les connexions dels tubs de les escomeses de les cases, així com dels

embornals. També s’executaran els pous “in situ” mitjançant solera de formigó, parets d’obra o

anells prefabricats de formigó, con de reducció i execució de mitja canya en l’interior del pou.

Es realitzarà la protecció dels tubs amb sorra, 15 cm per sobre de la generatriu superior del tub

i es procedirà al reblert de les rases amb el terreny excavat, disposant-se en capes de 30 cm

compactades segons especificacions del plec de condicions.

EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS.

Per tal de disposar d’espai necessari per al treball de la maquinaria, es realitzarà seguidament

les rases de les xarxes de serveis, tot disposant els cables, canonades i arquetes i massissos

de fonamentació que forment les diferents xarxes.

Es realitzaran els prismes de formigó que realitzen els creuaments indicades a les cotes

indicades en els plànols del projecte.

EXECUCIÓ VORADA I RIGOLA.

El col·locaran les vorades i rigoles que delimiten la calçada de la vorera sobre base de formigó,

tot executant simultàniament els embornals de la xarxa de pluvials.

EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT VORERA.

Es realitzarà l’extensió del tot-u que formarà la base del paviment de la calçada dels carrers, tot

adaptant les pendents a les especificades en el projecte. S’estendrà el material en tongades de

com a màxim 30 cm i es compactarà segons especificacions del plec de condicions.

També es realitzarà el reblert de les voreres en el trasdos de la vorada, fins arriba a la cota de

la base de formigó de la vorera. El reblert es compactarà d’acord el plec de condiciones del

projecte.

EXECUCIÓ PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ FANALS.

Finalitzat el reblert de la vorada es procedirà al replanteig del massissos de formigó dels fanals

així com l’extensió de la base de formigó de la vorera. En els massissos es deixaran embeguts

els perns dels fanals i s’estendrà la base de formigó de la vorera, tot reglejant i vibrant la

superfície.
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Simultàniament a l’execució de la base de formigó s’iniciarà la col·locació del paviment de les

voreres i col·locació de les tapes de fosa.

En aquesta fase també s’executarà l’extensió de les capes de mescla bituminosa que formaran

les calçades dels carrers. Es realitzarà el reg d’imprimació i el reg d’adherència previ a

l’extensió de les respectives capes i es compactaran segons les especificacions del plec de

condiciones tècniques.

Els fanals dels carrers es col·locaran prèviament a l’execució del paviment, per tal d’acabar

correctament el paviment contra el fanal.

SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI URBÀ.

Finalitzat els paviments, es procedirà a la col·locació i pintat de la senyalització dels diferents

carrers, així com la col·locació del mobiliari urbà definida en els plànols del projecte.

ACABATS D’OBRA.

Sempre queden tasques que tal de finalitzar l’obra, es per aquest motiu que es reserva un

temps per tal de dur a terme aquestes tasques.

RETIRADA D’OBRA.

En aquesta etapa es retirarà la runa de l’obra, així com la retirada dels materials sobrants de

l’obra. Es desmuntaran les instal·lacions auxiliars per l’execució de l’obra i s’adequaran les

terres segons especificacions de direcció d’obra.

1.2.3 PERSONAL PREVIST.

Es preveu un nombre aproximat de 200 persones per equip d’execució d’obres.

1.3 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA.

1.3.1 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES.

El clima es de tipus mediterrani amb hiverns i estius de temperatures suaus, les pluviometries

de caràcter continental es distribueixin principalment entre els mesos d’octubre i maig.
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1.3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY.

Es important conèixer les característiques del terreny per tal de preveure estivacions o altres

sistemes de protecció per despreniments de les parets de rases.

La població de Tortosa es disposa a la vall de l’Ebre. Concretament la zona d’actuació està

situada a la banda esquerra de l’Ebre, entre el riu i les muntanyes de mig-camí.

En cada rasa que s’obri s’haurà d’avaluar el risc d’esllavissades i la conveniència de l’ús

d’entivació.

1.3.3 ACCÉS A LA ZONA DE REALITZACIÓ DE L’OBRA.

L’accés a la zona on es realitzar la obra es realitza a través de l’avinguda Ferràn d’Aragó, que

dóna accés al centre de la ciutat per la vora del canal.

El tràfic de camions i maquinària afectarà al nucli de Tortosa, especialment l’avinguda Ferran

d’Aragó. Es preveu l’accés per aquesta vía ja que també bona part d’aquesta està inclosa al

projecte i així s’evita el desgast d’altres vies com l’Avinguda Generalitat i no hi ha afectacions

remarcables durant l’execució de l’obra.

1.3.4 TRÀNSIT DE VEHICLES I VIANANTS PER LA ZONA D’OBRES.

La zona de obres es troba afectada pel tràfic de vehicles i vianants alients a l’obra. Es realitzarà

una seraparació clara de l’obra i el seu entorn, per tal d’impedir que no s’afectin mútuament. Es

realitzaran els corresponents desviaments per tal que els vianants i vehicles puguin circular

sense perills, en moments puntuals de la obra.

1.4 DESCRIPCIÓ DELS PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS
APLICATS A CADA FASE DE L’OBRA.

INICI DE L’OBRA.

L’obra s’iniciarà amb l’aixecament topogràfic de la zona per tal de comprobar que aquesta

encaixi amb el que diu el projecte constructiu, i es pocedirà al marcatge dels eixos dels vials i

les seves amplades i cotes. S’ubicaran les bases fixes de topografia de l’obra que serviran per

al replanteig d’aquesta.

Es decidirà l’emplaçament més idoni per tal de disposar de les casetes d’obra i serveis per als

treballadors, així com la zona d’acopis. També s’implantarà el punt verd o d’acopi de residus,

tot realitzant les obres pertinents per la protecció de l’entorn. Es disposaran els corresponents

recipients per l’emmagatzemantge dels residus, atenent a la seva tipologia i perillositat.
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Es detectaran i senyalitzaran convenientment els serveis que discorren per la zona d’actuació

de l’obra, tot realitzant-se les cales necessàries per tal de conèixer la seva profunditat i ubicació

real. Es demanaran a les diferents companyies els plànols d’ubicació dels seus serveis i es

realitzaran les cales pertinents junts amb els seus tècnics.

Es realitzarà el tancament i la senyalització de l’obra  per evitar que persones i /o vehicles

aliens a aquesta puguin accedir-hi, tot realitzant els desviaments pertinents de vehícles i

persones per tal que aquests no sufreixin danys.

DEMOLICIONS.

Les demolicions es durant a terme mitjançant una giratòria degut a la baixa altura de les

construccions existents a la zona i a la no presència de materials que posen en risc la salut dels

treballadors, com podria ser l’amiant.

En primer lloc, es realitzarà la desconnexió de les xarxes de serveis que alimenten a les

construccions a demoldre, especialment la xarxa elèctrica, la xarxa de gas i la xarxa

d’abastament d’aigua potable, tot desconnectant aquestes de la xarxa general de distribució del

servei. S’avisarà a les companyies encarregades del servei per tal que realitzen les pertinents

desconnexions i retirada dels seus elements de mesura i protecció.

En segon lloc, es procedirà a revisar per part del personal de l’obra que en l’interior de les

construccions no hi hagi persones alienes a l’obra, tot invitant a les persones que es trobin en

el seu interior a que abandonin la obra. En el cas que aquestes no vulguin, es procedirà a

avisar als cossos de seguretat per tal que procedeixin al seu desallotjament.

En el cas que es detectin materials perillosos que puguin afectar la salut de les persones o el

medi ambient, es realitzarà la retirada d’aquest materials tot seguint els procediments i mesures

pertinents segons disposi la normativa vigent en el moment de la seva retirada.

Un cop la construcció a demoldre no presenti persones en el seu interior,es procedirà a diposar

de les mesures pertinents, ja siguin físiques o de vigilància, per tal que no entre cap persona i

es procedirà a les operaciones de demolició per part de la maquinària.

La maquinària de construcció procedirà a la demolició de la construcció, tot evitant que les

parets puguin caure cap a l’exterior de l’edifici i afecti a d’altres construccions o serveis. La

demolició es realitzarà d’un extrem de la construcció, evitant que els elements de la construcció

puguin caure sobre la maquinària que realitza la demolició.

Per evitar la generació de pols que afecti a l’entorn de l’obra, especialment a les persones quan

aquestes operacions es duen a terme en nuclis urbans o prop d’aquests, es procedirà al reg de

la construcció durant el treball.

Un cop finalitzada la demolició, es realitzarà el triatge dels materials demols, tot classificant-los

per tal de procedir a la seva correcta gestió i reciclatge. Finalment els materilas es carregaran
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sobre camió, realitzant-se el seu transport fins la corresponent planta de reutilització, reciclatge

o abocador. Els camions adoptaran les corresponents mesures, segons dispose la normativa

vigent, per tal d’evitar la dispersió dels materials durant el seu transport o la generació de pols.

MOVIMENTS DE TERRES.

Degut a les característiques de l’obra i al tamany d’aquesta, no s’utilitzarà maquinària especial

per moviment de terres. S’utilitzarà maquinaria convencional de moviments de terres, com són:

giratòries, pales carregadores, bulldozers, camions dumpers i camions banyera.

A l’inici de les obres, el topògraf realitzarà el marcatge de la zona afectada per el moviments de

l’obra indicant-la mitjançant estaques on s’inscriura la profunditat d’excavació o reblert.

Seguidament es procedirà a la retirada de la terra vegetal mitjançant giratòria amb la cullera per

aquesta finalitat o palla carregadora, i es carregarà el material sobre camió. El material serà

transportat i estès en la seva ubicació final de l’obra o apartat en acopi per la seva posterior

utilització.

Retirada la capa de terra vegetal, s’iniciarà el desmunt i el terraplè per tal de forma la

plataforma dels nous carrers de la urbanització. En el cas que sigui necessari l’aportació

externa de terreny o l’extacció de material fora de l’àmbit de l’obra, s’establirà un traçat de

circulació per l’interior de l’obra, tot senyalitzant-lo i disposant dels elements humans necessaris

per tal que no es produeixin accidents, especialment en l’incorporació dels camions de l’obra a

la xarxa de camins i carreteres de l’entorn de l’obra.

El material de reblert s’extrendrà per mitjà capes de 30 cm de gruix com a màxim i es realitzarà

l’humectació del material en cas que sigui necessari per la seva correcta compactació, d’acord

amb les prescripcions tècniques del projecte.

L’extenció del material es realitzarà mitjançant bulldozer, tractor amb culona, motonivelladroa o

pala carregadora.

EXECUCIÓ XARXA AIGÜES RESIDUALS I SERVEIS.

Un cop finalitzada la plataforma que donarà suport als nous carrers de la urbanització, es

procedirà a l’obertura de les rases per la col·locació del tubs que formaràn la xarxa d’aigües

residuals i pluvials.

El topògraf de l’obra marcarà els eixos de la xarxa mitjançant estaques de fusta, on s’indicarà la

profunditat a la que s’ha de situar el tub i es marcarà l’eix al terra mitjançant una línia continua

de guix.

Es procedirà a l’excavació de la rasa mitjançant mixta o giratòria, tot acopiant el material a un

laterial per la seva posterior utilització en el reblert de la rasa. El material s’acopiarà separat de
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la rasa la distància necessària per tal que el seu pes no produeix el trencament de la paret de

la rasa i pugui soterra els operaris que treballen en el seu interior. L’amplada de la rasa serà la

necessària per tal de permetre el treball dels operaris en el seu interior, tal com marqui la

normativa vigent en el moment de la realització dels treballs.

En els llocs on es situen els pous de registre, s’augmentarà l’amplada de la rasa per tal de

poder ubicar-lo.

En cas de detectar-se perill de despreniment o col·lapse de la rasa es procedirà al

l’estintolament de la rasa per assegurar la seguretat dels operaris que treballen en el seu

interior. El recurs preventiu de l’obra i l’encarregat vetllaran en la supervisió de les rases per

detectat aquests perills i aplicar les mesures oportunes de seguretat.

Excavada la rasa es procedirà a la compactació del seu fons i es realitzaran els tocs

corresponents per tal d’assegurar el compliment de les pendents de les canonades i les seves

cotes. Es realitzarà el reblert del fons de la rasa mitjançant sorra per tal de forma el llit de la

canonada, tot aportant la sorra al fons de la rasa mitjançant una mixta o giratoria, i realitzant la

seva extesa en el fons de la rasa amb mitjans manuals. En els pous de registre es procedirà al

formigonat, vibrat i nivellació de la seva base a la seva cota corresponent.

Un cop compactat el llit de sorra i realitzades les bases dels pous de registre, es procedirà a la

col·locació dels tubs que formen la xarxa. Els tubs es baixaran al fons de la rasa mitjançant un

camió grua i les eslingues necessàries per la seva correcta subjecció. Un cop al fons de la rasa,

els operaris traslladaran el tub fins la seva posició final, tot aplicant grasa en la junta de goma

per tal de facilitar la seva connexió amb el maniguet o campana del tub anteriorment col·locat.

Un cop col·locat els tubs de la xarxa, es procedirà al seu arrinyonament realitzant el reblert dels

seus laterals mitjançant sorra i cobrint la generatriu superior del tub, segons les especificacions

dels plànols del projecte.

En els punts on hi vagin les escomeses es realitzarà la seva connexió a la canonada, realitzant

la performació de la canonada mitjançant una corona circular i trepant, col·locació de la junta de

goma e introducció a l’interior de la goma del colze o tub de l’estomesa.

Seguidament es procedirà a la compactació de la sorra, ja sigui per mitjans mecànics o per reg.

Realitzada la compactació es realitzarà el reblert de la rasa, utilitzant el material propi de la rasa

en el cas que aquest sigui adient o mitjançant material d’aportació. El reblert es realitzarà

mitjançant capes de 30 cm, les quals es compactaran d’acord amb les prescripcions tècniques

del projecte.

En els pous de registre, un cop hagin arribat totes les canonades que han de confluir en el pou,

es procedirà a l’execució de les parets del pous mitjançant obra de fàbrica, o disposant dels

anells prefabricats corresponents i l’estretiment  final corresponent. Finalitzada les parets del

pou, es procedirà al seu revestiment interior amb morter i a la col·locació dels pates interior de
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l’obra. En el fons dou pou es realitzarà la mitja canya corresponent amb morter, per tal d’evitar

la retenció de sòlids durant la circul·lació de l’aigua per la xarxa.

Les tapes de fosa dels pous es col·locaran un cop executat la base del paviment final i abans

de la col·locació del paviment bituminós o petri, segons aquest pou es situe en carril de

circul·lació de vehícles o vorera de vianants.

EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS.

Les xarxes de serveis es realitzaran de forma conjunta per tal de sol·lucionar els seus

creauments de la forma més satisfactoria.

Inicialment es realitzarà el servei que presenta més rigidesa en la seva execució, com és el cas

de les telecomunicacions ja que els seus prismes estan formigonats. Seguidament s’executarà

la xarxa d’abastament d’aigua potable, finalitzant amb la xarxa elèctrica i la xarxa d’enllumenat

públic, ja que presenta major flexibilitat en quan a la seva traça.

Es pot realitzar per a cada servei la seva rasa particular o realitzar una rasa general per tots els

serveis disposant-los en el seu interior. En el nostre cas recomanem l’excavació de cada servei

per separat.

Per l’execució del servei de telecomunicacions, procedirem inicialment en l’excavació de la rasa

per la seva disposicicó, realitzant els corresponent eixamplaments on correspongui anar-hi una

arqueta. Realitzada l’excavació, es disposaran les arquetes prefabricades corresponents, tal

com s’indica en els plànols corresponenets. Per al trasllat de les arquetes des de l’acopi de

materials fins el seu emplaçament s’utilitzarà un camió grúa o bolquet elevador automotor.

Situades les arquetes es col·locaran els tubs dels prismes de la xarxa de telecomunicacions, tot

disposant els separadors necessaris per la seva execució. Els conductes s’introduiran en les

arquetes per les obertures pertinents, procedint al seu encofrat per tal que el prisma i l’arqueta

quedi embeguda del formigó.

Col·locats els tubs es procedirà al formigonat dels prismes amb molta cura per evitar que els

tubs s’atxafin, realitzant-se el formigonat directament des del camió formigonera.

Seguidament a les telecomunicacions es procedirà a l’execució de la xarxa d’abastament

d’aigua. Es procedirà a l’excavació de la rasa per on discòrrer la xarxa utilitzant una

retroexcavadora o pitufa. Executada la rasa es procedirà a la compactació del fons de la rasa i

a l’extensió del llit de sorra que protegirà la canonada de les partícules de major tamany del sòl.

Extesa la rasa es procedirà a la col·locació de la canonada en el fons de la rasa i es procedirà

al soldatge dels seus elements de unió i col·locació de les corresponents escomeses per

abastir a les diferents parcel·les de la urbanització, així com hidrants o boques de reg.

Col·locada la canonada, es procedirà al seu arronyonament mitjançant sorra i a la col·locació

de la cinta senyalitzadora. Es realitzarà el reblert parcial de la canonada, realitzant-se la
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compactació pertinent al nivell especificat en el projecte. Es procedirà a la realització de la

proba de pressió corresponent de la canonada per assegurar la seva estanqueitat i correcta

execució, segons marquen les normatives aplicables. En cas de no pasar la prova, es buscarà

l’origen del problema i es procedirà a la subsanació de la problemàtica. Un cop subsanat el

problemat, es repità la prova. Aquest procès és repetirà fins que el resultat de la prova sigui

satisfactori.

Un cop la prova sigui satisfactoria es procedirà al reblert i compactació de tota la rasa.

Finalitzada el montatge de la rasa, es procedirà a la desinfecció de la canonada, segons indica

el Real Decret 140/2003, i un cop realitzada es procedirà a la connexió de la xarxa a la existent.

Per la connexió de la xarxa a la xarxa existent, serà necerrari el certificat de la prova de pressió

i desinfecció, així com l’aprovació de l’autoritat competent en la matèria.

Seguidament es procedirà a l’execució de la xarxa de mitja i baixa tensió, segons les

especificacions, plànols i condicionants marcats per la companyia subministradora del servei.

Inicialment s’executarà la rasa per on discòrrer la xarxa, segons s’especifica en el present

plànol, i es procedirà a la compactació del fons de la rasa i l’extensió del llit de sorra per tal de

protegir els cables de la xarxa de les partícules de màxim tamanys del terreny.

Executada la rasa i el fons, es procedirà a l’extensió del cables segons indiquen els plànols de

la companyia elèctrica, realitzant-se els corresponents empalmes i derivacions fins les caixes i

armaris de distribució i protecció. S’evitarà en l’extensió dels cables que es deteriori la protecció

exterior dels cables, realitzant-se de forma adecuada mitjançant elements adecuats a l’ús i que

evitin sobreesforços del operaris, amb rodets, bobines amb motors elèctrics...

Extès el cable, es procedirà al seu arrinyonament, per tal de protegir el cable i es col·locarà la

cinta y plaques senyalitzadores corresponents del sei. Finalment es procedirà al reblert de la

rasa amb el material especificat en el plec de condicions de la companyia elèctrica i compactat

al nivell marcat en el present projecte.

L’última xarxa a realitzar serà l’enllumenat públic, per la seva adaptabilitat als altres serveis. Es

realitzarà l’excavació de la rasa mitjançant retroexcavadora o pitufa, i es procedirà a la

compactació del fons de la rasa i l’extensió del llit de sorra. També s’executaràn les

fonamentacions de les faroles, així com l’execució de les arquetes o col·locació de les arquetes

prefabricades per realitzar les derivacions pertinents als fanals i quadres de distribució.

Un cop executada o col·locades les arquetes i amb el llit de sorra col·locat es procedirà a la

col·locació dels tubs de PEAD per on discòrrer el cablejat de la rasa. Col·locat el tub, es

procedirà a l’arrinyonant dels tubs amb sorra, per tal de protegir-lo dels màxims tamanys dels

elements de reblert de la rasa. Finalment es procedirà al reblert de la rasa amb el material propi

de l’excavació compactat segons el nivell indicat en el present projecte.
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EXECUCIÓ VORADA I RIGOLA.

Executats els serveis es procedirà a la col·locació de la vorada que separà els diferents

paviments que conforment la secció transversal del carrer i a la col·locació de la rigola, segons

els plànols del projecte.

Es realitzarà l’excavació de la rasa de fonamentació de la vorada mitjançant una

retroexcavadora i es procedirà a la compactació del fons de la rasa. Es realitzarà el vertit de

formigó que conforma la fonamentació de la vorada i rigola i la seva extensió per tal d’adaptar-

la a la cota de projecte. Es col·locarà la voroada utilitzant els mitjans mecànics necessari per

disminuir els esforços dels operaris en la seva col·locació. En cas que la vorada es col·loqui de

forma manual, s’utilitzaran les corresponents pinzes i el seu transport i col·locació es realitzarà

mitjançant dos operaris.

Col·locat la vorada es procedirà al reajuntat de les juntes de la vorada mitjançant morter.

Seguidament es col·locarà la rigola, segons la inclinació que marqui els plànols del projecte.

Col·locada la rigola, es procedirà al reajuntat de la rigola, mitjançant la corresponent veurada

de morter blanc.

En les corbes dels carrers, s’utilitzaran vorades de menor longitud, per tal de suavitzar la corba.

En els llocs on s’ubiquen els passos de vianants, es procedirà al rebaix de la cota de la vorada,

respectant les pendents indicades en els plànols.

Simultànianment a l’execució de la vorada es realitzaran les caixes dels embornals i la seva

connexió a la corresponent escomesa. Es procedirà l’excavació del pou necessari per la seva

ubicació i es col·locarà  l’element prefabricat corresponent. En el cas de la seva realització in

situ, es col·locarà l’encofrat necessari i es procedirà al seu formigonat. Finalmenet el col·locara

la reixa de fosa, a la cota corresponent de paviment.

EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT DE VORERA.

Executada la vorada es procedirà a l’extensió de la base que formarà el paquet del paviment

del carril de circul·lació.  El material serà d’aportació exterior i es subministrarà mitjançant

camió d’obra i carretera. El material serà extès mitjançant una reexcavadora o tractor amb

culona, en capes no superior a 20 cm. Un cop el material extigui extès, es procedirà a la seva

humectació mitjançant un camió cisterna o tractor amb cuba, en el cas que sigui necessari.

Es realitzara la compactació del material mitjançant una compactadora amb tàndem vibratori,

realitzant les passades necessàris per obtenir el nivell de compactació especificat en el present

projecte.

Es realitzararn les corresponent comprobacions de la densitat del material per tal de donar el

vist i plau de la tonga extessa i procedir a l’extensió de la següent superior.

Paral·lelament es realitarà el reblert de les voreres fins arriba a la cota on es situa la base de

formigó que formarà el paviment. Es realitzarà la seva compactació fins el nivell especificat en
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el present projecte, procedint a la humectació del reblert en cas que sigui necessari per la seva

compactació.

EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ DE FANALS.

Un cop realitzat el reblert de la vorera es procedirà al formigonat de la base de formigó. Previ al

formigonat de la base es realitzarà un reg del terreny, per tal que aquest que absorbeixi l’aigua

del formigó de la base.

Previ al formigonat es realitzarà la col·locació dels vàculs dels fanals del carrer, per tal que el

formigó de la base ajudi a soportar els esforços que aquest realitzarà sobre el terreny.

El formigonat de la base de la vorera es realitzarà per abocament directament des del camió

formigonerà i s’extendrà de forma manual, tot realitzant-se el reglat superficial a la cota

corresponent segons indiquen els plànols del projecte.

Un cop la base de formigó hagi fraguat, es col·locarà el paviment hidràulic de la vorera a toc de

maceta, sobre morter i les tapes de fosa de les diferents arquetes sobre la  vorera. Un cop el

morter del paviment hagi fraguat s’extendrà la veurada de ciment corresponent per tal de

rellenar les juntes del paviment.

Pararelament, es col·locaran les tapes de fosa dels pous de la xarxa de sanejament, tot

col·locant-les al

nivell del paviment d’asfalt acabat.

Finalitzades les voreres i retirats els materials sobrants de l’obrar es procedirà a l’extensió de la

mescla asfàltica del carril de circul·lació del carrer. Els treballs s’iniciaran al final del dia de la

jornada amb el red d’imprignació de la base del carrer, realitzant-se mitjançant camió de reg.

D’aquesta manera, durant la nit el reg va penetrant en el terreny. A la primera hora del

següendia dia, es procedeix a la realització del reg d’imprimació i es realitza l’extensió de la

mescla bituminosa mitjançant extenedora mecànica, subministrant la mezcla mitjançant

camions d’obra i carretera. La mezcla serà compactada en un primer moment per un tamdem

amb tambor metàl·lic sense vibració per tal de compacta la mezcla uniformement. Seguidament

es procedirà a la compactació i amassatge de la mezcla bituminosa mitjançant compactadora

amb neumàticcs. Es retiraran els sobrants i es procedirà a la neteja dels paviments mitjançant

una minicarregadora o pitufa.

El paviment no s’obrirà a la circula·lació del tràfic de la obra, fins que la temperatura del

paviment sigui l’ambiental.

Finalitzat els paviments, es realitzarà la col·locació de les luminàries dels fanals, així com

l’extensió dels cablejat de les faroles.
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SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI.

Finalitzada la pavimentació dels carrers i acabats els fanals, es procedirà al pintat i la

col·locació de la senyalització horitzontal y vertical.

El pintat de la senyalització horitzontal es realitzarà mitjançant màquina pintabandes i el pintat

dels passos zebra, fletxes, senyals horitzontals es realitzarà de forma manual amb plantilles.

La col·locació de la senyalització vertical es realitzarà de forma manual, utilitzant escales de mà

i eines manuals.

El mobiliari urbà definit en el projecte es realitzarà amb mitjan manuals, tot utilitzants camió

grúa i carretor elevador automotor per al seu transport des de l’acopi fins el seu emplaçament

definitiu.

JARDINERIA.

Finalitzada l’obra, es procedirà al plantament i l’extensió de la xarxa de regadiu de la

urbanització.

Es col·locarane els tubs de reg, així com els filtres i el sistema de reg definit en el projecte.

Finalment es realitzarà la plantació dels arbres i les espècies vegetals definides.

Per la realització d’aquests treballs s’utilitzarà una retroexcavadora, minicarregadora o pitufa.

ACABATS D’OBRA I RETIRADA D’OBRA

Es realitzaran aquelles petites tasques per finalitzar l’obra.

Finalitzada l’obra es procedirà al desmontatge de les casetes d’obra, la zona d’acopi i la zona

d’emmagatzematge de residus.

Es retirarà el tancament de la obra i s’obrirà a la circula·lació els carreres executats.

1.5 TIPOLOGIA DE MATERIALS A UTILITZAR EN L’OBRA.

 NEUTRES

 SORRES

 SAULONS

 GRAVES

 TOT-U

 TERRES
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 CIMENTS

 LLIGANTS HIDROCARBONATS

 FORMIGONS SENSE ADDITIUS

 MORTERS AMB ADDITIUS

 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

 FILFERROS

 CLAUS

 TACS I VISOS

 FIBRES D'ACER I POLIPROPILÉ PER A FORMIGONS

 ACER EN BARRES CORRUGADES

 MALLES ELECTROSOLDADES

 TAULONS

 LLATES

 PUNTALS

 TAULERS

 PLAFONS

 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

 BLOCS DE MORTER DE CIMENT

 MAONS CERÀMICS

 TOTXANES

 PLANXES I PERFILS D'ACER

 MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES

 PINTURES, PASTES I ESMALTS

 MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

 BARANES D'ACER I PATES PER POUS.

 ESCALES.

 TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC

 CANONADES DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
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 CANONADES DE FORMIGÓ EN MASSA.

 PERFILS D’ACER.

 CABALÍMETRES.

 ELÈCTRODES SOLDADURA.

 CARGOLERIA.

 VALVULERIA: VÀLVULES DE COMPORTES, DE PAPALLONA. REDUCTORES

DE PRESSIÓ TES,...

 VENTOSES TRIFUNCIONALS.

 ACCESSORIS CANONADES: COLZES, RODETS DE DESMUNTATGES, TES,

REDUCCIONS...

 BOQUES DE REG.

 HIDRANTS.

 TAPES DE FOSA DÚCTIL

 LÀMINES GEOTÈXTILS.

1.6 IDENTIFICACIÓ DELS OFICIS QUE INTERVENEN EN
L’OBRA.

Els oficis previstos per l’execució dels treballs de l’obra són:

 PALETA.

 ENCOFRADOR.

 FERRALLISTA.

 ELECTRICISTA.

 PINTOR I/O APLICADOR DE IMPERMEABILITZACIONS I PRODUCTES QUÍMICS.

 SENYALISTA.

 JARDINER.

 LAMPISTA, MONTADOR DE CANONADES.

 SOLDADOR.

 MAQUINISTA.

 CONDUCTOR (CAMIONS, DUMPER...).

 PEONS I PEONS ESPECIALISTES.

 OFICIAL D’OBRA PÚBLICA I/O OFICIAL ESPECIALISTA.

 VIGILANT D’OBRA.

 OPERADOR D’EQUIPS MANUALS.

 ENCARREGAT.
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 TOPÒGRAF I AJUDANT DE TOPOGRAFIA.

 DIRECCIÓ FACULTATIVA, CAP D’OBRA I AJUDANTS.

 PERSONAL ADMINISTRATIU DE L’OBRA.

 MONTADORS D’ELEMENTS PREFABRICATS.

 MONTADORS D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES.

 OPERADOR D’APARELLS ELEVADORS.

1.7 IDENTIFICACIÓ DE LA MAQUINARIA QUE INTERVÉ EN
L’OBRA.

A continuació realitzem l’identificació de la maquinària que s’utilitzarà en els diferents treballs o

unitats d’obra:

DEMOLICIONS.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 CAMIÓ GRÚA.

 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL TRENCADOR.

 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 GRUA AUTOPROPULSADA O AUTOTRANSPORTADA.

 PLATAFORMA ELEVADORA.

 PETITA MAQUINÀRIA.

MOVIMENTS DE TERRES.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL TRENCADOR.

 BULDÒZER.

 MOTOTRAGELLA.

 MOTONIVELLADORA.

 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 TRACTOR.

 CISTERNA DE REG.

 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI.

 COMPACTADOR DE PICONS.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 DÚMPER.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

EXECUCIÓ XARXA AIGÜES RESIDUALS I SERVEIS.
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 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL TRENCADOR.

 CAMIÓ GRÚA.

 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 TRACTOR.

 CISTERNA DE REG.

 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 DÚMPER.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR.

 CAMIÓ FORMIGONERA.

EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL TRENCADOR.

 CAMIÓ GRÚA.

 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 TRACTOR.

 CISTERNA DE REG.

 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 DÚMPER.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR.

 CAMIÓ FORMIGONERA.
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EXECUCIÓ VORADA Y RIGOLA.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL TRENCADOR.

 CAMIÓ GRÚA.

 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 TRACTOR.

 CISTERNA DE REG.

 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 DÚMPER.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR.

 CAMIÓ FORMIGONERA.

EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT DE VORERA.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL TRENCADOR.

 BULDÒZER.

 MOTOTRAGELLA.

 MOTONIVELLADORA.

 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 TRACTOR.

 CISTERNA DE REG.

 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI.

 COMPACTADOR DE PICONS.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 DÚMPER.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ DE FANALS.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 CAMIÓ FORMIGONERA.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 CAMIÓ CISTERNA.

 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI.

 COMPACTADOR DE PICONS (PISONES).

 FRESADORA.

 CAMIÓ CISTERNA PER REG D’OBRA AMB AIGUA O EMULSIÓ BITUMINOSA.

 ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES.

 COMPACTADORA AMB NEUMÀTICS.

 MINICARREGADORA O PITUFA.
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 CARRETÓ ELECADOR AUTOMOTOR.

 DÚMPER.

 GRUA AUTOPROPULSADA O A AUTOTRANSPORTADA.

 PLATAFORMA ELEVADORA.

 PETITA MAQUINÀRIA.

SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI.

 MÀQUINA PINTABANDES.

 CAMIÓ GRUA.

 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 CAMIÓ FORMIGONERA.

JARDINERIA.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 TRACTOR.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 CAMIÓ CISTERNA.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

 CAMIÓ GRÚA.

RETIRADA D’OBRA.

 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC.

 MINICARREGADORA O PITUFA.

 TRACTOR.

 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

 CAMIÓ CISTERNA.

 CAMIÓ GRÚA.

 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA.

PETITA MAQUINARIA AUXILIAR

 CARGOLADORA.

 COMPRESSOR.

 EQUIP D’OXITALL.

 ESMOLADORA ANGULAR.

 FORMIGONERA ELÈCTRICA.

 GRUP ELECTRÒGEN.

 MARTELL NEUMÀTIC.

 MOTOSERRA – SERRA DE CINTA O CADENA.

 REMOLINADOR (FRATASADORA).
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 RODET LLANÇA (COMPACTADORA).

 SERRA DE DISC.

 SERRA DE DISC DE DIAMANT.

 TALLADORA DE DISC MANUAL.

 TALLADORA DE PAVIMENT.

 TREPANT PORTÀTIC.

 VIBRADOR DE FORMIGÓ.

 EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC.

1.8 IDENTIFICACIÓ DELS MITJANS AUXILIARS QUE
INTERVENEN EN L’OBRA.

A continuació realitzem l’identificació dels mitjans auxiliars que s’utilitzaran en les diferents treballs

o unitats d’obra:

DEMOLICIONS.

 ANDAMI.

 ESCALES DE MÀ.

 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA.

 BASTIDA SOBRE CABALLETS.

 CARRETÓ DE MÀ.

 CINTRA.

 PUNTALS.

MOVIMENTS DE TERRES.

 ENTIVACIONS.

 CARRETÓ DE MÀ.

EXECUCIÓ XARXA AIGÜES RESIDUALS I SERVEIS.

 ENTIVACIONS.

 PUNTALS.

 CARRETÓ DE MÀ.

 ESCALES DE MÀ.

 CUBILOT.

 BASTIDA SOBRE CABALLETS.

EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS.

 ENTIVACIONS.

 ESCALES DE MÀ.

 PUNTALS.

 ENTIVACIONS.

 CUBILOT.
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 ENCOFRAT.

EXECUCIÓ VORADA Y RIGOLA.

 CUBILOT.

 CARRETÓ DE MÀ.

 ENCOFRAT.

EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT DE VORERA.

 CARRETÓ.

 ENCOFRAT.

 CUBILOT.

EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ DE FANALS.

 ESCALES DE MÀ.

 PUNTALS.

 CUBILOT.

 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA.

 ENCOFRAT.

 BASTIDA SOBRE CABALLETS.

SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI.

 ESCALES DE MÀ.

 PUNTALS.

 CUBILOT.

 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA.

 ENCOFRAT.

 BASTIDA SOBRE CABALLETS.

JARDINERIA.

 ESCALES DE MÀ.

 PUNTALS.

 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA.

RETIRADA D’OBRA.

 ESCALES DE MÀ.

 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA.
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1.9 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.

1.9.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’OBRA.

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

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

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

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

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

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

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

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

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

comprovació de l’instal·lador.

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

 Connexió de servei

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

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

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

sense pas de vehicles.

 Quadre General

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

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

parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals

automàtics, etc.).

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
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- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). 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: 220V / 24V

1 Connexió de corrent 2P: 16 A

 Connexions de corrent

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

connexió d’equips de doble aïllament.
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- 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.

1.9.2 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
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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 dielèctric en les zones necessàries.

1.9.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

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

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

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

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

En el cas que no sigui possible connectar a una xarxa de sanejament, s’utilitzaran sanitaris

químics, els quals es netejaran i es procedirà al seu corresponent buidatge amb la freqüència

necessària segons el nombre de treballadors presents en l’obra en cada moment.

1.9.4 INSTAL·LACIÓ PLANTA DE MATXUQUEIG MÓVIL.

Una planta de matxuqueif mòvil és una màquina amb la que s’aconsegueix triturar i matxacar

l’àrid a peu d’obra. Consta d’una tolba per la que una pala carregadora subministra el material,

un molí triturador i una cintra transportadora per on surt el material matxacat. La planta es troba

montada sobre un sistema d’orugues que permet el seu desplaçament.

Per al seu funcionament es necessari la utilització d’una o varies pales carregadores o

retroexcavadores per l’alimentació del material i per la retirada, acopio o càrrega sobre camions

del material resultant.

Normalment el seu emplaçament es realitza dintre de l’obra, en una campa amb espai

necessari, sent necessari regs periodics per tal d’evitar la generació de pols, especialment en

zones urbanes.

1.9.5 ZONA D’ACOPI I EMMAGATZEMATGE.

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.
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades

adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les

maniobres.

1.9.6 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS.

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

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

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

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 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 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 líquids 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 antiretorn 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.



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 34 de 241.

 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.

1.9.6.1 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A

L’OBRA.

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En

locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la

seva ubicació.

1.10TRACTAMENT DE RESIDUS.

1.10.1 TRACTAMENT DE RESIDUS O SUBSTÀNCIES
PERILLOSES.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de
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la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc

on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això

comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

1.10.2 CONDICIONS DE L’ENTORN.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus

o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

1.10.2.1 MANIPULACIÓ.

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

 Amiant.

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

 Sílice.
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 Vinil.

 Urea formol.

 Ciment.

 Soroll.

 Radiacions.

 Productes tixotròpics (bentonita)

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

 Gasos liquats del petroli.

 Baixos nivells d’oxigen respirable.

 Animals.

 Entorn de drogodependència habitual.

1.10.2.2 DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES

D’APILAMENT.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a

mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

b. Nom comú, si és el cas.

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o

preparat perillós.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

h. El número CEE, si en té.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del

Contractista, partint de les següents premisses:

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de

comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la

pell i les mucoses de les vies respiratòries.

1.11OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA.

1.11.1 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.
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1.11.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS.

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE

SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es

situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“.

1.12SERVEIS AFECTATS.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o

omissions. El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa

sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les

conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. 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.

1.13SERVITUDS.

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.
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1.14 METODOLOGIA UTILITZADA EN L’ANÀLISI I AVALUACIÓ
INICIAL DELS RISCOS.

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció. Article 5.

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia
de construcció que li sigui pròpia.

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i

concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull

les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació

d’aquesta autoria de seguretat i salut.

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot

ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com:

- Probabilitat baixa (B)

- Probabilitat mitja (M)

- Probabilitat alta (A)

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser:

- Lleugerament danyós (LD)

- Danyós (D)

- Extremadament danyós (ED)

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat:

- Trivial (T)

- Tolerable (To)

- Moderat (M)

- Important (I)

- Intolerable (In)

La qualificació s’assigna segons la següent taula:
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Qualificació de les conseqüències previsibles

Lleugerament
danyós

Danyós Extremadament danyós

Probabilitat Baixa de que
ocorri

Risc trivial

(T)

Risc Tolerable
(To)

Risc Moderat

(M)

Probabilitat Mitja de que ocorri Risc Tolerable

(To)

Risc Moderat
(M)

Risc Important

(I)

Probabilitat Alta de que ocorri Risc Moderat

(M)

Risc Important

(I)

Risc intolerable

(In)

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: col·lectiva o in

- Protecció col·lectiva

- Protecció individual

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis

auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra i per les

instal·lacions provisionals de l’obra.

1.15ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS TREBALLS DE
L’OBRA.

1.15.1 DEMOLICIÓ MECÀNICA I/O MANUAL.

Definició.

La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici

auxiliat per eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.)

L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres

o de transport (pala carregadora, dúmper, etc.).

Descripció.

La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir:

 Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals,

subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.

 Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
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 Enderroc de la coberta.

 Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors.

 Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats.

S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos al forjat

inferior.

Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements

de transport horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical.

L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les

diferentes plantes fins a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior.

En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant

evacuar les runa amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa

en un contenidor.

El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan

possible, mitjançant  màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales

mecàniques).

Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les

subactivitats següents:

 Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc.

 Conductors de maquinària per al transport horitzontal.

 operadors de grua per a l'hissat de runa.

 També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició:

 Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc.

 Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, baranes,

etc.

 Eines manuals, martell picador i el bufador.

 Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.

 Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa.

 Instal·lació d'aire comprimit.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: DEMOLICIÓ MECÀNICA I/O MANUAL. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X
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Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Cops contra objectes immòbils X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Cops amb objectes o eines. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X X

Contactes elèctrics. X X X

Inhalació o ingestió de substàncies nocives. X X X X X

Exposició a radiacions. X X X X

Explosions. X X X X

Incendis. X X X X

Causats per éssers vius. X X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles X X X X

O. R.: manipulació de materials tallants. X X X X

Malalties causades per agents químics X X X X

Malalties causades per agents físics X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de Seguretat.
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El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i

l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

Abans de la demolició:

 L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de

demanar permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària.

 Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o altres

dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar.

 S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc.

 S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir.

 S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la

realització dels treballs.

 S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells pneumàtics.

 S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a

l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària

elèctrica (muntacàrregues).

 Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per  evitar la projecció

d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la

vorera s'haurà de construir un pòrtic per  facilitar el pas de vianants.

 Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius

contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions.

 Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si

aquestes progressen.

 És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran

mesures profilàctiques.

 Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de

seguretat en el treball necessària.

Durant la demolició:

 L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al

mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que

s'abatin o bolquin.

 Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari.

 En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs perpendiculars

a les edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  afectada la seva

estabilitat o fins que es restitueixi.

 En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà cinturons

anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal,

convenientment ancorats en ambdós extrems.

 Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior a 6

metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels

treballadors.
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 Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una bastida

per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que

s'estigui demolint.

 Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.

 En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents

baranes de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals.

 Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes,

tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt.

 En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència, amb la

finalitat de protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors.

 L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts de

suport. Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el

descens d’una manera lenta.

 En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada.

 Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades.

 S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres

sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada.

 No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre

aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides.

 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser

afectades per aquesta.

 Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec,

tancant completament l’esmentada zona.

 Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós.

 Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de

treball.

 En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de cuiro.

 En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços.

 En cas de generació de pols es regaran les runa.

 En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els

treballadors hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries.

 En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres de

protecció contra impactes mecànics.

 El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui

possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps).

 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions

oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolició:

 Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar les

lesions que hagin pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament.

 S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici.
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Elements auxiliars:

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

 Oxitallada

 Escales de mà

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Martell elèctric

 Carregadora

 Motobolquet

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i sòcol.

 L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm

d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la

corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de

poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge òptim de les xarxes

són els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa de tal manera que pugui suportar al

centre un esforç de fins a 150 Kp.

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d'ample.

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:
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 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal d'advertència de perill en general.

 Senyal d'advertència de matèries explosives.

 Senyal  de prohibit el pas als vianants .

 Senyal de prohibit fumar.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats:

 Cascos.

 Guants de cuiro.

 Botes de seguretat.

 Cinturó anticaiguda de seguretat.

 Ulleres panoràmiques (contra la pols).

 Granota de treball.

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador:

 Cascos.
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 Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges.

 Guants de cuiro.

 Davantal de cuiro.

 Maneguins de cuiro.

 Granota de treball.

 Botes de cuiro amb polaines.

 Cinturó de seguretat anticaiguda.

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:

 Cascos.

 Guants de cuiro.

 Botes de seguretat.

 Granota de treball.

 Cinturó de seguretat anticaiguda.

 Protecció auditiva (auriculars o taps).

 Canelleres.

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors):

 Cascos.

 Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat)

 Botes de seguretat.

 Granota de treball.

 Cinturó antivibratori.

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua):

 Cascos.

 Guants de cuiro.

 Botes de seguretat.

 Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.
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1.15.2 NETEJA I ESBROSSAMENT.

Definició:

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres,

etc, i excavar la capa vegetal.

Descripció:

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la

preparació del terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal

netejar de runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a

l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així com

excavar la capa de terreny vegetal.

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:

 conductors de maquinària de bulldózers.

 operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament.

 conductors de maquinària per  realitzar l'excavació.

 conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja.

 senyalitzadors.

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament,

en maquinària de moviment de terres, és a dir:

 bulldózers.

 carregadores (pala mecànica).

 mototraílla o excavadores.

 camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en:

 Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari.

 Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari.

 Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i

rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària.

 Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora.

 La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant

carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 49 de 241.

TREBALL: NETEJA I ESBROSSAMENT. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d'objectes despresos. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapaments per o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Sobreesforços. X X X X X

Contactes elèctrics. X X X

Causats per éssers vius. X X X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X

Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i

col·lisions
X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

Malalties causades per agents físics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat.
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S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles

desperfectes.

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal

d'obra i d’oficines.

S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de

maquinària de moviment de terres.

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,

complementàriament, en els talls que es calgués.

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en

compte

les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives.

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a

urbanitzar, aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou

replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra.

I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament

una vegada finalitzada l'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de

començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores

de les característiques dels serveis.

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es

recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

Procés.

 El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i l’ús

dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al

terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots.

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir

a la zona a urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi

desbrossament i neteja.

 En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans

mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores, etc.)

s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de

l’enderrocament d'arbres.
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 Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars,

hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i

antiimpacte.

 Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les

operacions de desbrossament o posteriors.

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona una

sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda

de seguretat, convenientment ancorat.

 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora.

 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària d'aquestes, han de

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i

seguretat.

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.

 A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del

pendent de les rampes.

 A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a

l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari.

 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria".

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran

tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada,

es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada.

 El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap

(encarregat, capatàs).

 S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o desnivells

pronunciats.

 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talusos.

 En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat

de 90 cm.

 S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant

els treballs de neteja i desbrossament.

 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que

es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps

hauran d’usar botes d'aigua i impermeables.

Serveis existents:

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament

s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació.

Línies elèctriques aèries

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els

treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distància
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de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas

d'accident.

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat

d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la

maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada :

- 1 metre per a tensió < 1KVoltios

- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la

fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha de

vigilar els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen.

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes

especials de cautxú o de materials plàstics.

 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests

ecobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del

material adequat per aquesta protecció.

 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps

molt breu.

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió :

- No abandonar el lloc de conducció.

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers

a què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric.

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins

una distància segura.

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de

prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba

sense tensió.

 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es

trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes :

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes

imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina.

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.
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Elements auxiliars:

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Camions i dúmpers de gran tonatge

Excavadora amb cullera bivalva

Carregadora

Motobolquet

Mototraílla

Retrocarregadora

Serra mecànica.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal del pendent de la rampa.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de pas preferent.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal d'advertència de perill en general.

 Senyal de prohibit el pas de vianants.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14

d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

 Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs auxiliars (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
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- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d'alta visibilitat.

- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.

1.15.3 DESMUNTS.

Definició:

Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.

Descripció:

Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar

l'excavació de terres.

S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i

en el cas que no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent

haurà de calcular el mur de contenció necessari.

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:

 conductors de maquinària per a realitzar l'excavació.

 operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament.

 conductors de camions o dúmpers per al transport de terres.

 senyalitzadors.

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de

moviment de terres, és a dir:
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 excavadores.

 retrocargadoras.

 carregadores.

 camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres.

 mototraillas.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny:

 Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari.

 Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la maquinària.

 Desviació de serveis afectats.

 Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació.

 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: DESMUNTS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes despresos. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Cops amb objectes o eines. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Explosions. X X X X X

Incendis. X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X X
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Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i

col·lisions
X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

Malalties causades per agents físics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat.

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles

desperfectes.

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal

d'obra i d’oficines.

Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de

maquinària de moviment de terres.

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés

i,complementàriament, als talls que es calgués.

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats

els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en

compte les especificacions anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar,

aquests hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament

del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra.

I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament

una vegada finalitzada l'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de

començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores

d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de

conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte

de la conducció i les seves característiques, havent-se de marcar sobre del terreny abans de

començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris.
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En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el corresponent

projecte dels serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de

seguretat que s'especifiquen a en l'apartat de “procés“.

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar.

Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

Procés.

 El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin

esquerdes, es posaran testimonis per a observar si aquestes progressen.

 Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el comportament

de les edificacions confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.).

 Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir certa

inestabilitat en tots els talusos.

 Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona,

una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó

anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat.

 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora.

 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i

seguretat.

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill

indefinit  amb el rètol indicatiu de sortida de camions.

 A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els  senyals indicatius del

pendent de les rampes.

 En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a

l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari.

 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

 Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona

convenientment lligada.

 En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia elèctrica

aèria i subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram.

 El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap

 (encarregat, capatàs).

 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos.

 En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de

seguretat de 90 cm.

 En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talusos s’haurà de tenir especial cura en mantenir

com a mínim una distància no inferior a 2 metres.

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
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 S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui, guants,

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua

i impermeables.

 Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s'ha de fer una revisió general de l'edificacions contigües per

a observar les lesions que hagin pogut sorgir  causat per  les excavacions.

 En cas d'l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la

normativa de seguretat específica d'explosius.
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Serveis existents.

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de

seguretat que s'especifiquen a continuació.

Línies elèctriques aèries

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents als

treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de

seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident.

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària

que circula a prop dels cables; distància recomanada :

- 1 metre per a tensió < 1KVoltios

- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios

- aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de

0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà

de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on

circulen.

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes

especials de cautxú o de materials plàstics.

 S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del

material adequat per aquesta protecció.

 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps

molt breu.

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió :

- No abandonar el lloc de conducció.

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit

invers al què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte

elèctric.

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins

una distància segura.

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de

prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba

sense tensió.
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 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es

troben a la zona de perill han d'observar les següents normes :

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes

imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina.

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

Línies elèctriques subterrànies

 S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia

en el terreny.

 A mesura que els treballses vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions

de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada.

 En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb

sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm.

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat

autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual.

 En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de

realitzar, amb precaució, tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció.

 En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir

d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm

manualment amb la pala.

 Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser

malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles que

impedeixin l'acostament.

 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de

seguretat:

- descàrrec elèctric de la línia

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica.

- comprovació d'absència de tensió.

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases.

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués)

mitjançant recobriment o limitació de distància.

 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les següents

mesures :

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció.

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.

- protegir la conducció per a evitar deterioraments.

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en

verificar   l'excavació.

- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia

subministradora.

 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió

l'aïllament de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es

tracta de línies aèries.
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Conduccions de gas

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat

de la conducció.

 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els

treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per a

assegurar  la posició exacta.

 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre, es començaran els treballs

mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se

posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment.

 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas.

 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampidorarà per a evitar moviments i deterioració de la

mateixa, per a poder avançar en els treballs.

 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.

 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada.

 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei.

 És totalment prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible

formació d’espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics.

 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.

 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar

càrregues.

 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori

desconnectar prèviament el circuit elèctric.

 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una

correcta connexió a terra.

 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es

procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments.

 En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra s’haurà de retirar més enllà

de la distància de seguretat assenyalada i no s’haurà  de permetre l’acostament de ningú que no sigui el

personal de la companyia subministradora.

 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es col·locaran tan lluny com sigui possible de

la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva

direcció i profunditat.

 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en

servei.

 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o

s’apuntalarà, a fi que no es trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà

convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines.

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  que així ho requereixi.

 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix

l'autorització de la companyia subministradora.

 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.

 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar

càrregues
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 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada.

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Excavadora amb cullera bivalva

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Carregadora

 Motobolquet

 Mototraílla

 Retrocarregadora

 Barrinadora pneumàtica

 Explosius.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal del pendent de la rampa.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de pas preferent.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal d'advertència de perill en general.

 Senyal de prohibit el pas als vianants .

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs auxiliars (operaris):
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- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d'alta visibilitat.

- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes
UNE.

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre
Utilització d'Equips de protecció personal.

1.15.4 TERRAPLENS.

Definició:

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.
Descripció:

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del

desbrossament i neteja del terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui,

s'haurà de calcular el talús necessari per al sosteniment d'aquestes terres, segons la seva

naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic

competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial necessari per a tal fi.

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:

 conductors de maquinària per a realitzar el farciment.

 operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit.

 conductors de camions o dúmpers per al transport de terres.

 senyalitzadors.

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de

moviment de terres, és a dir:

 retrocarregadores.

 carregadores.

 camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres.
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 piconadores.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada:

 Replantejat el terreny.

 Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari.

 Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la maquinària.

 Desviant els serveis afectats.

El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota

d'enrasament de la subbase del paviment.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: TERRAPLENS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes despresos. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Atrapaments per o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i

col·lisions
X X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X

Malalties causades per agents físics. X X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC
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B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat.

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles

desperfectes.

S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal

d'obra i oficines.

Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de

maquinària de moviment de terres.

Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,

complementàriament, en els talls que sigui precís.

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin

instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es

construiran tenint en compte les especificacions anteriors.

En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a

urbanitzar, aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou

replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà

de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una

vegada finalitzada l'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de

començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores

de les característiques dels serveis.

El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es

recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

Procés.

 El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de

permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i

seguretat.

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill

indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.

 A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del

pendent de les rampes.
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 En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a

l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari.

 Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".

 El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora.

 Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona

convenientment lligada.

 El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs).

 En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la

zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar

l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols.

 És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos.

 En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat

de 90 cm.

 En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la precaució de mantenir com

a mínim una distància no inferior a 2 metres.

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar

a la part exterior de la cabina del conductor.

 A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants,

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua

i impermeables.

 En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies

aèries elèctriques o de telecomunicacions).

Serveis existents:

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament

s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació.

Línies elèctriques aèries

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els

treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies

de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas

d'accident.

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària

que circula a prop dels cables; distància recomanada:

- 1 metre per a tensió < 1KVoltios

- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios

- aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de

0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.
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 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà

de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen.

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes

especials de cautxú o de materials plàstics.

 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió.

 Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del

material adequat per aquesta protecció.

 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels

dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps

molt breu.

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió :

- No abandonar el lloc de conducció.

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit

invers al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte

elèctric.

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta.

En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins

una distància segura.

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de

prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba

sense tensió.

 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es

trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes :

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.

- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes

imprudents.

- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina.

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Excavadora amb cullera bivalva

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Carregadora
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 Motobolquet

 Mototraílla

 Retrocarregadora

 Barrinadora pneumàtica

 Explosius

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal del pendent de la rampa.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de pas preferent.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal d'advertència de perill en general.

 Senyal  de prohibit el pas als vianants .

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.
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 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs auxiliars (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.

1.15.5 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS.

Definició.

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem

rasa, i si és profunda i de petita secció la denominarem pou.

Descripció.

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat.

L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics.

El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se

considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.

En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a

emprar segons les característiques del terreny.

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:

 Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació.

 Operaris per a l'excavació manual.

 Operaris per als treballs d'estintolament.

 Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres.

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en

maquinària de moviment de terres, és a dir:

 excavadores.

 retrocargadora.

 carregadora.

 camions, dúmpers o motobolquts per al transport.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases

o pous:

 Desviant els serveis afectats.
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 Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora.

 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació.

 Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant.

 En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar.

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part

inferior.

El desentibat es realitza en el sentit invers.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: EXCAVACIÓ DE RASES I POUS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d'objectes. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Cops amb objectes o eines. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X X

Explosions. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 74 de 241.

Malalties causades per agents físics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat.

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats

els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran

segons les especificacions anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar,

aquests hauran de ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb

l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la

instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de

començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores

d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de

conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte

de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de

començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris.

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent

projecte dels serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de

seguretat que s'especifiquen a l'apartat de” procés“.

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar.

Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

Procés

Rases

 El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

 Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la

corresponent experiència.

 No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat

igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
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 En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà un

altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que

es produís alguna emergència.

 S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin

 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors

quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials.

 Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o

d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.

 S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa,

no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent

de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície.

 En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per franges

horitzontals, començant per la part inferior del tall

 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny

sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.

 L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el

terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de la

rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear els

necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions,

formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa.

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es

prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura.

 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat

suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat.

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales

necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill.

 Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a

mínim.

 L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a

distància no menor de 2 m.d la vorera del tall

 Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions

corresponents.

 No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament.

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de

protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324.

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

 En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.

el nivell superficial del terreny.

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a

l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que

es puguin accidentar.

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

 En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per

a evitar el reblaniment de les bases dels talusos.
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 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat

convenientment ancorat.

 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o

botes de goma en presència de fangs.

 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal.

 Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.

 Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada

anteriorment, incorporada a una bastida.

 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,

complementàriament, als talls que sigui precís.

Pous

 El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el

fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres.

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les

disposicions estarblertes a la nostra legislació.

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida

evacuació dels treballadors.

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.

 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.

 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior.

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la

major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.

 S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc.

 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i els

voltants del pou.

 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i

disposar d'una il·luminació d'emergència.

 Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de:

 Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de comportar

cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou.

 L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de

seguretat instal·lat al seu mateix ganxo.

 L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la part

superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar

el cinturó de seguretat convenientment ancorat.

 S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi al

capdamunt del pou.

 El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no es

pugui desfermar.

 Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i

desenganxar el poal sense  cap perill.
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 Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de

protecció.

 El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada.

 No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat.

 S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.

 Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de

treball.

 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major

d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

 En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una

tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de

vianants a 1 metre.

 En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la

nit, mitjançant punts de llum destellants.

 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o

botes de goma en presència de llots.

 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal.

 El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament.

 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los

en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament.

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat.

 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i ,

complementàriament, en els talls que sigui precís.

Serveis existents.

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de

seguretat que s'especifiquen a continuació.

Línies elèctriques aèries

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els

treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies

de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas

d'accident.

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un

contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària

que circula a prop dels cables; distància recomanada:

- 1 metre per a tensió < 1KVoltios

- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios

 aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la

fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
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 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada

costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària.

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques,

s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on

circulen.

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes

especials de cautxú o de materials plàstics.

 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests

recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del

material adequat per aquesta protecció.

 En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius

de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu.

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió:

- No abandonar el lloc de conducció.

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit

invers al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte

elèctric.

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el

conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que

botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins

una distància segura.

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de

prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba

sense tensió.

 En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es

trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes :

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra.

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes

imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina.

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la

màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.

Línies elèctriques subterrànies

 S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia

en el terreny.

 A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de

visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada.

 En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra,

protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm.de la

conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització

de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual.

 En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de

realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció.
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 En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir

d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà

manualment amb la pala.

 Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser

danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que

impedeixin l'acostament.

 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en compte

com principal mesures de seguretat :

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués)

mitjançant recobriment o limitació de distància.

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases.

- Comprovació d'absència de tensió.

- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica.

- descàrrec elèctric de la línia

 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les

següents mesures :

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció.

- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte.

- protegir la conducció per a evitar deterioraments.

- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en

verificar l'excavació.

- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia

subministradora.

 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta

de línies aèries.

Conduccions de gas

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat

de la conducció.

 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els

treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per

assegurar a la posició exacta.

 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els treballs

mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se

posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment.

 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas.

 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la

mateixa, per a poder avançar en els treballs.

 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.

 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada.

 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei.

 És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació

de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics.

 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.

 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar

càrregues.
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 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori

desconnectar prèviament el circuit elèctric.

 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una

correcta connexió a terra.

 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es

procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments.

 En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de la

distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la

companyia subministradora.

 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la

instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva

direcció i profunditat.

 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en

servei.

 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  apuntalarà

a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a

evitar ser malmesa per maquinària o eines.

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix.

 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb

l'autorització de la companyia subministradora.

 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions.

 És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar

càrregues.

 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada.

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

 Oxitallada

 Escales de mà

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Excavadora amb cullera bivalva

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Carregadora

 Motobolquet

 Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal de perill d'obres.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de final de prohibició.

 Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria".

 Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs en rases i pous (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.
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1.15.6 XARXA DE CLAVEGUERAM I/O PLUVIALS.

Definició.

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins

a l’estació  depuradora.

Descripció.

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a

l'exterior de l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors

secundaris. Aquests col·lectors secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals

vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment els emissaris els que canalitzen les aigües

fins una depuradora.

Sistemes d'evacuació:

 Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials.

 Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o de

reg.

En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament

dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar

una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació

d'aigües residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o

compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent:

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació).

 conductors de grues.

 obrers.

 personal auxiliar.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la

realització de la instal·lació:

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra

circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica

manual.

 Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lació provisional d'aigua.

 Instal·lacions d'higiene i benestar.

Avaluació de Riscos
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: XARXA DE CLAVEGUERAM I/O PLUVIALS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d'objectes. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Cops per objectes o eines. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Sobreesforços. X X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Explosions. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X

Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

Malalties causades per agents físics. X X X X

Malalties causades per agents biològics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC
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B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat.

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

Procés

 En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de

rases i pous .

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a

diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i

erosions.

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran

botes d'aigua i impermeables.

 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la

maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils).

 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de

fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els

conductes llisquin o rodin.

 Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre

material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres

d'aquestes.

 L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per

a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs.

 Per a realitzar l'eslingat:

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que

quedés creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella.

- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega.

- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni

s’hauran de deixar  a terra.

 S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega.

 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició

d'equilibri.
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 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa

manera.

 Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre  el terra i s’haurà de

tornar a  lligar  correctament.

 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en això

i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa.

 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades

entre  la càrrega i els cables.

 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar obstacles.

 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i

a marxa moderada.

 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega.

 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.

 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al

seu lloc de col·locació.

 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de

procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació.

 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega.

 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables.

 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega.

 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada.

 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una

persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.

 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa,

en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada

15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no

superior a 50 metres.

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant .

 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui

produir.

 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i

es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una

de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball.

 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les

rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los.

 En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les

proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar.

 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies

insegures.

 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les tasques.

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja.

 Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs a

l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris

a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents.
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 Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels

equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball

previstes per a la jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols reduïts en

planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com de l' estat  del

seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de

realitzar treballs.

 Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la

desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a pous,

un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i

porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica.

 Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de teixit

reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes

llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de

seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada

de filtre mecànic.

 Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la

galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter

d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es

desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament.

 El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb

caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja,

reparació o condicionament.

 Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues

tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades.

 Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions reflectides

en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no previstes,

s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja.

 Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre els

pous de registre resulti com a màxim de 75 m.

 En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les degudes

condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat .

 Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per

mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en

cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de

descans d'igualment 60 min.

 El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que s’han

d'adoptar a cada cas.

 A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, així

com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una posada

a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat.

 Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar la

zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a

l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar

equipat amb armilles reflectores.

 En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un

exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es
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poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a l'adopció

de les adequades mesures preventives.

 En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de

l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics.

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

 Escales de mà

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Retroexcavadora

 Planta de formigó

 Grua mòbil

 Passarel·les

 Formigonera pastera

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Motobolquet

 Piconadora

 Piconadora de safata

 Camió grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal de perill d'obres.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de final de prohibició.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
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 Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció de les vies respiratòries.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors):
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- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

 Treballs en rases i pous (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Guants de neoprè (treballs d'obra)

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

- Impermeable.

- Si escau, mascaretes antigas.

 Treballs  de formigonat :

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat de goma de canya alta.

- Guants de neoprè.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.

1.15.7 XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT
I TELECOMUNICACIONS.

Definició.

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la

xarxa general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum.
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Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a

subministrar a uns elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública

determinada.

Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics

prèviament modulats.

Descripció.

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea

consta, bàsicament, dels següents elements:

 Connexió a la xarxa existent.

 Xarxa de distribució en alta i mitja tensió.

 Estacions de transformació de la tensió (ET)

 Xarxa de distribució en baixa tensió.

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements:

 Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de

comandament i de protecció que alimenten els elements receptors.

 Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements:

 Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està formada

per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones urbanitzades.

 Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels

punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels armaris o

punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables de

distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a l’interior dels

edificis.

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament

dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar

una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites

construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà

imprescindible considerar l'equip humà següent:

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació).

 conductors de grues mòbils.

 obrers.

 personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions.

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de

la instal·lació:

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i

piconadora pneumàtica manual.
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 Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lació provisional d'aigua.

 Instal·lacions d'higiene i benestar.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT,

ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS.

LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom. X X X X

Caiguda d'objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d'objectes. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X

Trepitjades sobre objectes X X X X

Cops per objectes o eines. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Atrapaments per o entre objecte. X X X X

Explosions. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Incendis. X X X X
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Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

Malalties causades per agents físics. X X X X

Malalties causades per agents biològics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per realitzar aquesta activitat.

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

Procés.

En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es

tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent

nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells.

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i

erosions.

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques

usaran botes d'aigua i impermeables.

 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària

pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils).

 Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el

més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que

impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

 S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària.

 Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les

rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres.

 L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

 Per a realitzar l'eslingat:

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.
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- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que

quedés creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega.

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la

intempèrie, ni deixar-les  a terra .

 S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega.

 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició

d'equilibri.

 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa

manera.

 Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a

lligar  bé.

 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta activitat i

s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa.

 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades

entre  la càrrega i els cables.

 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada suficient per a no trobar obstacles.

 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i

a marxa moderada.

 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega.

 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.

 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o al

seu lloc de col·locació.

 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació.

 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega.

 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables.

 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega.

 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada .

 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una

persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.

 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals

previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles.

 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa,

en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15

metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50

metres.

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant .

 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui

produir.

 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i

es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de

les dues alternatives.
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 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en rases,

i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

 Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en

perfecte estat , de manera immediata.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona

(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.

 En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar.

 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies

insegures.

 El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrere, de

tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  amb

altres operaris.

 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ú , evitant que saltin  estelles durant la realització

de les tasques.

Estació transformadora

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de la

seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió:

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que

assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

- Reconeixement de l'absència de tensió.

- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió.

- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

 S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol

manipulació.

 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat,

protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa.

 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que els

operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal.

 Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements següents:

- placa d'identificació de cel·la.

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les

víctimes.

- esquema del centre de transformació.

- perxa de maniobra.

- banqueta aïllant.

- insuflador per a respiració boca a boca.

 En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de perill.
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 En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars

d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura

elèctrica.

 La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la

normativa de grues mòbils

 Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el

"Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de

novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

 En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en aquesta

matèria.

 En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus

d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i

Salut en obres d'Edificació).

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

 Escales de mà

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Retroexcavadora

 Planta de formigó

 Grua mòbil

 Passarel·les

 Formigonera pastera

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Motobolquet

 Piconadora

 Piconadora de safata

 Camió grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de protecció col·lectiva  i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal de perill d'obres.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de final de prohibició.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

 Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal  de prohibit el pas als vianants .

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

 Treballs en rases i pous (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Guants de neoprè (treballs d'obra)

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

- Impermeable.

 Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus americà).

- Guants aïllants, en el cas que sigui precís.

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si escau.

 Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) :

- Cascos de seguretat.

- Guants aïllants.

- Granota de treball.

- Botes aïllants.

- Protecció d'ulls i cara.

- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant.

- Perxa aïllant.

 Per als treballs d'obra (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.
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- Ulleres antiimpactes.

- Protecció de les oïdes.

- Mascareta amb filtre mecànic antipols.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.

1.15.8 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA I GAS.

Definició.

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions

(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris.

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i

conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris.

Descripció.

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:

 Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de

tractament.

 Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el

cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de

màxim consum.

 Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es disposen

en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses per als

usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.).

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas:

 Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de

regulació i mesura.

 Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 80 a

72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar).
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En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament

dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar

una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions

auxiliars; la instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar

l'equip humà següent:

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació).

 conductors de grues mòbils.

 obrers.

 personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la

realització de la instal·lació:

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i

piconadora pneumàtica manual.

 Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lació provisional d'aigua.

 Instal·lacions d'higiene i benestar.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA I GAS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d'objectes per desplom X X X X

Caiguda d'objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d'objectes. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X
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Cops per objectes o eines. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapaments per o entre objectes. X X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Explosions. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

Malalties causades per agents físics. X X X X

Malalties causades per agents biològics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de seguretat.

Posada al punt de l’obra per realitzar aquesta activitat.

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis

d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra.

Procés.

 En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous.

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

 S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants per

a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i

erosions.

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques

usaran botes d'aigua i impermeables.
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 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària

pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils).

 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments

de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els

conductes llisquin o rodin.

 Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una

distància mínima de seguretat de 2 metres.

 L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

 Per a realitzar l'eslingat:

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés

creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega.

- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall.

- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni

deixar-les  al terra .

 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega.

 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició

d'equilibri.

 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa

manera.

 Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a

lligar correctament.

 Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això i

cal comprovar quina pot haver estat la causa.

 No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades

entre  la càrrega i els cables.

 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles.

 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i

a marxa moderada.

 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega.

 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri.

 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra o  al

seu lloc de col·locació.

 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació.

 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega.

 S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables.

 S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega.

 L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada .

 Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per una

persona que conegui les senyals de comandament de la grua.

 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals

previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles.
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 Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a

la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15

metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50

metres.

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant.

 Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi produir.

 Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu traçat i

es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin

adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball.

 Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en rases,

i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

 Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en

perfecte estat , de forma immediata.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

 En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment de

les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar.

 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora d’obertura,

per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a enrera,

de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i ensopegades amb

d’altres operaris.

 Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques.

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta

activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la

relació de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta activitat.

 Escales de mà

 Camions i dúmpers de gran tonatge

 Retroexcavadora

 Planta de formigó

 Bombatge de formigó

 Grua mòbil

 Passarel·les

 Formigonera pastera

 Grup compressor

 Martell pneumàtic

 Motobolquet

 Piconadora

 Piconadora de safata

 Camió grua
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Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i

condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal de perill d'obres.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de final de prohibició.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

 Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal  de prohibit el pas als vianants .

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran

a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14

d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relació d’equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

 Treballs en rases i pous (operaris):

- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Guants de neoprè (treballs d'obra)

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

- Impermeable.

 Per als treballs d'obra (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.
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- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues).

- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues).

- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues).

- Cinturó de seguretat, si es calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de

realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes

UNE.

A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos

Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre

Utilització d'Equips de protecció personal.

1.15.9 PAVIMENTS.

Definició.

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o

aspecte.

Descripció:

Tipus de revestiments amb peces rígides:

 amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment

permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.

 amb llistons d’empostissar (mosaic).

 amb posts (fusta).

 amb lloses de pedra.

 amb plaques de formigó armat.

 amb llambordins de pedra i formigó.

Tipus de revestiments flexibles:

 Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a

tocar o soldades.

 Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de

goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.

 Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.
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Tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el

subministrament dels  elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de

considerar un previ aplec de material a les  respectives plantes. Aquest aplec de material

s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi:  grues, muntacàrregues, gruetes,

etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El  transport del material

paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant  el

carretó elevador.

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

 operadors de grua.

 enrajoladors i d’altres.

 operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la

realització dels  paviments:

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada  per

transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.

 Estris.

 Eines manuals.

 Presa provisional d’aigua.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lacions d’higiene i benestar.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

TREBALL: PAVIMENTS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones a diferent nivell X X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes. X X X X

Cops amb elements mòbils de màquines. X X X X
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Projecció de fragments o partícules X X X X

Atrapaments per o entre objectes. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Cops per objectes o eines. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Inhalació o ingestió de substàncies nocives. X X X X X

Contactes amb substàncies càustiques o

corrosives
X X X X

Explosions. X X X X

Incendis. X X X X

O. R.: manipulació de materials abrasius. X X X X

Malalties causades per agents químics. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Norma de Seguretat

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat.

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua; per elements de poc pes, la

grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

Procés.

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el

risc de pis lliscós.
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 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment

de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes

específiques.

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual,

en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial,

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en

ambients amb pols neumoconiòtiques.

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per

evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la

projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no

ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.

 Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar

paletitzats i totalment fetes les vorades.

 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.

 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.

 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per

evitar accidents per vessament de la càrrega.

 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.

 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies

recentment solades.

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es

vagi a col·locar.

 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
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 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.

 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de

“paviment lliscant”.

 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc

elèctric.

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els

raspalls i papers de vidre.

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb

la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.

 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de

ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex,

granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin,

màscara antipols.

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per

descontrol de la càrrega i lumbàlgies.

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de

“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació

d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb

energia elèctrica.

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.

 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina

"desendollada de la xarxa elèctrica”.

 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.

 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran

d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin

d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.

 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran

immediatament, per tal d’evitar incendis.

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació

constant, evitant atmosferes tòxiques.

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una

ventilació constant.

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats,

per evitar la formació d’atmosferes nocives.
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 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.

 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem

(al de dissolvents i al de productes plàstics).

 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents

i del magatzem de productes plàstics.

 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o

espurna.

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament

d’aquesta activitat:

 Dúmpers de petita cilindrada

 Grúes i aparells elevadors

 Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"

 Carretó elevador

 Transpalet manual: carretó manual

 Formigonera pastera

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal de perill.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal d’advertència de risc d’incendi.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de no fumeu.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.
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Relació d’Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

o Cascos de seguretat.

o Botes de seguretat.

o Granota de treball.

o Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

 Pels treballs amb coles i dissolvents:

o Cascos de seguretat.

o Guants de goma (neoprè).

o Granota de treball.

o Botes de cuir de seguretat.

o Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.

o Pantalla facial, si s’escau.

 Pels treballs amb morters, formigons i llots:

o Cascos de seguretat.

o Guants de goma (neoprè).

o Granota de treball.

o Botes de goma de seguretat.

 Pels treballs de col·locació de paviment:

o Cascos de seguretat.

o Guants de cuir i lona (tipus americà).

o Granota de treball.

o Botes de cuir de seguretat.

o Genolleres.

o Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.

o Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

1.16ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS DELS OFICIS
QUE INTERVENEN, MESURES PREVENTIVES.

1.16.1 PALETA.
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: PALETA LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones des d’altura per: pèndul de

càrregues sustentades a ganxo de grúa, bastida,

buits horitzontals i verticals.
X X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell per: desordre,

paviments lliscants, falta de neteja del terra...
X X X X

Caiguda d’objecte sobre les persones. X X X X

Cops contra objectes X X X X

Talls i cops en mans i peus per la manipulació

d’objectes ceràmics o de formigó i ferramentes

manuals.
X X X X

Dermatitis per contacte amb el ciment. X X X X

Proyecció violenta de partícules als ulls o altres

parts del cos per: tall de material ceràmic a cops

de paleta, serra circular...
X X X X

Talls per utilització de màquines, ferramentes. X X X X

Afeccions a les vies respiratòries derivades dels

treballs realitzats en ambients saturats de pols: tall

de material ceràmic, formigó...
X X X X

Sobreesforços: treballar amb postures obligades o

forçades, sustentació de càrregues...
X X X X

Electrocució: connexió directa de cables sense

endoll, anulació de proteccions, cables estripats o

trencats...
X X X X X

Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport de

càrregues a ganxo.
X X X

Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars: escales,

andamis...
X X X X X

Soroll: ús de martells neumàtics... X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Casc de seguretat.

 Protectors auditius.

 Ulleres o pantalla facial.

 Equip protecció vies respiratòries (màscara antipols, ...).

 Guants.

 Calçat de seguretat.

 Equip de protecció contra les caigudes d'altura.

 Roba de protecció i accessoris

MESURES PREVENTIVES.

Organitzar un pla d'ordre i neteja, emmagatzemant els materials en llocs establerts.

Es tindran en compte les mesures preventives necessàries per evitar sobreesforços.

Es protegiran els buits existents.

S’esglaonaran les rampes d'escala amb esglaons provisionals que permetin el trànsit segur

dels treballadors.

Els palets de maons s'emmagatzemaran al costat dels pilars per evitar sobrecàrregues de

l'estructura en llocs de menor resistència.

S'han d'evitar els treballs al costat dels envans recentment aixecats, sobretot si hi ha vents

forts, perquè no caiguin sobre els treballadors.

En les operacions de replanteig es utilitzaran arnesos de seguretat.

Es transportaran els palets perfectament paletitzats, per evitar despreniments.

S'utilitzaran plataformes de descàrrega equipades amb línies de vida a què ancorar el cinturó

de seguretat en les maniobres d'ajuda en la descàrrega del palet.

S'ordenaran adequadament les eines manuals i estris emprats, de manera que siguin

substituïts aquells que es troben en mal estat.

Si ha de transportar material pesat, utilitzi cinturó lumbar.

Si es treballa en proximitat de línies elèctriques aèries, es guardarà la distància de seguretat

necessària, o s'instal · laran pantalles aïllants adequades per evitar contactes elèctrics .

Per efectuar qualsevol treball en contacte amb ciment , s'utilitzaran guants de protecció

certificats que evitin el risc de dermatitis .

Per al maneig de bastides i escales de mà , és d'aplicació l'estipulat en la seva reglamentació

específica . Si ha de usar-los, sol · liciti al encarregat aquestes normes si és que no se les han

lliurat . Compleixi amb elles , el que es pretén és que vostè no accident .
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A la zona de treball ha de vostè accedir per llocs de trànsit fàcil i segur; és a dir , sense veure

obligat a realitzar salts i moviments extraordinaris .

Sol·liciti a l'encarregat les escales o passarel · les que estan previstes. Està prohibit l'ús dels

anomenats " ponts d'un tauló" .

Mantingui en tot moment net i ordenat l'entorn de treball . Recordi que és una situació de risc

que estigui o resulti relliscós el pis pel qual vostè o altres treballadors hagin transitar .

El tall de peces ceràmiques a màquina s'ha de fer per via humida per evitar les afeccions

respiratòries; per això, submergeixi la peça que vulgui tallar en una galleda amb aigua i una

vegada mullada, talli.

Es prohibeix el muntatge de bastides de cavallets sobre altres bastides; aquestes situacions

són molt perilloses i estan qualificades com a riscos intolerables.

No treballi en la vertical d'altres tasques sense interposició de viseres resistents de recollida

d'objectes.

Dipositi el material en el lloc en el que se li indiqui. Faci-ho sobre uns taulons de repartiment.

Amb aquesta acció s'eliminen els riscos catastròfics per sobrecàrrega.

Per al transport de l'eina, demani caixa o cinturó portaeines, en funció del nombre i grandària

de les mateixes.

Il·luminació adequada en els talls.

La il·luminació mitjançant portàtils està previst efectuar utilitzant portalàmpades estancs amb

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta , alimentats a molt baixes tensions de

seguretat .

Les eines que es hagin d'utilitzar estaran protegides amb material aïllant .

Realitzar els treballs " des de l'exterior " amb l'auxili de plataformes i bastides exteriors

convenientment instalalados i protegits , i "des del interior " instal · lant xarxes verticals o

horitzontals i línies de vida a què ancorar l'arnès de seguretat .

Realitzar els tancaments de caixa d'ascensor , escales , conductes i altres treballs que

requereixin l'eliminació momentània de les proteccions col · lectives, amb l'arnès de seguretat

ancorat a "línies de vida" instal · lades a aquest efecte .

Instal·lar els mitjans de subjecció , fitació i trava que garanteixin l'estabilitat i rigidesa del

conjunt , mentre i després de l'execució .

Instal·lar pantalles i marquesines volades amb la resistència adequada, en les zones de pas de

treballadors i vianants .

Limita , tancar i senyalitzar les zones de risc .

Retirar l'àrea de treball i accessos tots aquells materials d'arestes tallants i taules amb puntes i

apilar convenientment .
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Romandre allunyat de la zona del recorregut de la plataforma del muntacàrregues .

Respectar les proteccions del disc de la talladora i de la regatadora i utilitzar d'acord al manual

d'instruccions del fabricant .

No instal·lar un disc de tall en una motor les revolucions no siguin les especificades pel

fabricant .

Utilitzar roba apropiada de treball i d'acord amb l'estació l'any per combatre les inclemències

climatològiques, així com cremes protectores de les radiacions solars .

Utilitzar els equips de protecció individual adequats per a la manipulació morters , additius ,

resines i

productes especials .

Exigir la utilització de maquinària i eines amb marcatge CE i certificat de conformitat i utilitzar

els

equips de protecció individual adients contra el soroll i les vibracions .

Connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra utilitzant les clavilles

mascle-femella.

Les proves de funcionament de la instal · lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de

l'obra abans de ser iniciades.

Instal · lar conductes verticals d'abocament de runes i contenidors tancats.

No retirar les carcasses protectores dels elements mecànics i dels motors de les màquines i

actuar d'acord al procediment de treball en les operacions de neteja i manteniment de les

màquines d'elaboració de morter, de bombament i de projecció.

1.16.2 ELECTRICISTA.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: ELECTRICISTA LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigua a diferent nivell X X X X

Caigua al mateix nivell X X X X X

Caiguda d’objectes per desplom o ensorrament X X X X

Caiguda d’objectes en manipulació X X X X
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Caiguda d’objectes despresos X X X X

Trepitjada d’objectes: manegues per el terra,

extesa de cables elèctrics...
X X X X

Xocs contra objectes immòbils X X X X

Cops per objectes o ferramentes X X X X

Projecció de fragments o partícules X X X X

Sobreesforços X X X X

Exposició a contactes elèctrics directes o

indirectes.
X X X X X

Atropellaments o cops amb vehícles. X X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Casc

 Protectors auditius

 Guants

 Botes de protecció

 Ulleres de protecció ocular

 Pantalla facial

 Arnés antiàcidaRoba de protecció i accessoris.

 Equip protecció vies respiratòries (màscara antipols, ...).

MESURES PREVENTIVES.

Tot treballador que manipuli una instal·lació elèctrica en baixa tensió haurà tenir formació

específica i

haver estat autoritzat per l'empresari.

Els treballs en tensió només podran ser realitzats seguint un procediment que garanteixi que el

treballador qualificat no pugui contactar accidentalment amb qualsevol altre element a potencial

diferent del seu.
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En els treballs esporàdics o on no es puguin utilitzar altres mitjans de treballs en alçada

s'utilitzaran sistemes anticaigudes i arnès de seguretat.

Ús obligatori d'eines dielèctriques.

La desconnexió de l'eina manual elèctrica sempre es farà tirant de la clavilla d'endoll.

S'utilitzarà protecció ocular en aquells treballs amb despreniment de partícules o en la utilització

d'eines de mà.

Abans de començar els treballs, informar a les persones afectades per la instal · lació a reparar.

Sempre que sigui possible, realitzar els treballs de tipus elèctric sense tensió.

En instal·lacions complexes, s'ha de disposar de la documentació referent a les mateixes. Si es

modifica una instal·lació s'ha d'actualitzar la documentació, indicant la data de realització.

No realitzar treballs a la intempèrie en situacions climatològiques adverses.

En finalitzar les reparacions es deixaran col·locades les proteccions que puguin haver-se retirat

i no es restablirà el servei de la instal·lació elèctrica fins que es tingui completa seguretat que

no queda ningú treballant en ella i no hi ha cap perill.

Utilitzar plataformes mecàniques mòbils o telescòpiques amb marcatge CE de acord amb les

normes del manual d' instruccions del fabricant i escales de mà i de tisora conforme a les

característiques de les mateixes.

Utilitzar cascos protectors auditius contra el soroll i màscara de filtre mecànic contra la pols,

sobretot si aquest conté sílice.

Situar els armaris elèctrics allunyats de buits de forjats, desnivells i talussos verticals i protegint

els mateixos amb senyalització, control i consignació d'aquells elements que impedeixin una

posada en tensió accidental de la instal · lació.

Realitzar la instal·lació elèctrica fixa i provisional d'obra amb els dispositius de protecció

especificats en el nou reglament electrotècnic per baixa tensió per instal · lador autoritzat, que

garanteixi la seguretat i l'adequació a la norma.ç

Instal·lar els quadres elèctrics d'obra segons la Norma UNE-EN 60439-4 proveïts de placa amb

marcatge CE, los en llocs tancats i protegits de la humitat i garantint el grau de protecció de

l'aparellatge, envoltants dels cables, preses de corrent i elements a la intempèrie.

Disposar en obra de quadres elèctrics amb marcatge CE i estancs , dotats d'interruptor de tall

omnipolar, dispositius de protecció contra sobreintensitats i contactes elèctrics indirectes ,

connexió elèctrica a terra , bases de presa de corrent protegides per dispositius diferencials de

30.

Mai envoltants i preses de corrent a la intempèrie amb un grau de protecció, com a mínim, de

IP45 .
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Utilitzar maquinària connectada elèctricament a terra i eina portàtil elèctrica amb doble

aïllament .

Realitzar l'estesa de cables i mànegues, aeri o sota tub en horitzontal i agrupats i ancorats a

elements ferms en vertical , de manera que s'eviti la circulació de màquines per sobre de les

mànegues, ensopegades amb les mateixes i caigudes al mateix nivell .

Comprovar periòdicament el bon estat de les envoltants dels conductors i cables d'alimentació,

connexions a bases d'endoll , mecanismes , derivacions i entroncaments abans d'entrar en

càrrega la instal·lació .

Utilitzar comprovadors de tensió i detectors de cables ocults abans de foradar paraments .

1.16.3 PINTOR I/O APLICADOR DE IMPERMEABILITZACIONS I
PRODUCTES QUÍMICS.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: PINTOR LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones al mateix nivell: superfícies

de treball lliscant...
X X X X

Caiguda de persones a diferent nivell: des

d’escales de mà, andamis, escales fixes...
X X X X X

Intoxicació per respirar vapors de dissolvents,

pintures i bernisos.
X X X X

Projecció violenta de partícules de pintura a

pressió: gotes de pintura, motes de pigments,
cossos extranys en els ulls...

X X X X

Contacte amb substàncies corrosives (corrosions i

dermatitis).
X X X X

Els derivats de la ruptura de les mànegues dels

compressors: efecte fuet, caiguda per empenta...
X X X X

Contactes amb l’energía elèctrica: connexió directa
sense endoll, cables estripats o trencats...

X X X X

Sobreesforços: treballar en postures obligades

durant molt de temps, càrrega i descàrrega de pots
de pintura i similars...

X X X X

Cansament muscular: utilització de rodets... X X X X
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Soroll: compressor per pistolar de pintar... X X X X

Els propis de la utilització de carrets de pintura

autopropulsats.
X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Màscares.

 Casc.

 Ulleres de seguretat i ulleres protectores.

 Botes de segureta.

 Guants.

 Mono o pitet.

 Crema de barrera / protectora

MESURES PREVENTIVES.

Ha d'evitar en la mesura possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell.

Per evitar els riscos per desordre i manca de ventilació, les pintures, els vernissos i dissolvents,

s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats i prou ventilats.

Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de productes s'instal·larà la corresponent

senyalització.

Per evitar els riscos per sobrecàrrega del magatzem, els pots industrials de pintures i

dissolvents s'aplegaran sobre taulons de repartiment de càrregues.

Realitzi el transport del material amb ajudes mecàniques. Si ha de transportar les càrregues

manualment sol·liciti la ajuda de companys, utilitzeu cinturó dorsolumbar i realitzi el moviment

manual de càrregues sense superar el pes tolerable.

Està prohibit emmagatzemar productes susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els

recipients mal o incompletament tancats.

Per evitar els riscos per intoxicació per formació d'atmosferes nocives, està previst mantenir

una suficient ventilació si és que s'està treballant en llocs tancats.

Per evitar esquitxades i la formació d'atmosferes saturades de pols en suspensió en el seu

entorn, realitzi el abocament de pigments sobre el suport (aquós o dissolvent) des de la menor

altura possible.
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Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar elèctrica de mà s'executaran sempre

sota ventilació per "corrent d'aire ", per evitar treballar a l'interior d'atmosferes nocives. Si

aquesta mesura no resulta eficaç s'usaran màscares de seguretat i sempre ulleres de protecció

o pantalles facials.

Per la seva seguretat, està prohibit fumar o menjar en els llocs en els quals es estiguin

executant els treballs d'impermeabilització o pintura.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims a els talls en què s'empren

pintures inflamables.

Es prohibeix expressament utilitzar, a manera de cavallets, els bidons, caixes o piles de

material i similars.

Utilitzar equips de projecció i compressors amb marcatge CE i normalitzats d'acord amb les

normes del manual d'instruccions del fabricant.

Utilitzar els filtres químics específics de les màscares i reposar periòdicament d'acord a les

característiques del producte i dels EPI utilitzats.

Comprovar l'etiquetatge i fitxa de seguretat del producte químic a utilitzar abans d'obrir l'envàs i

actuar d'acord amb les normes establertes.

Emmagatzemar les bombones de gasos i encenedors de segellat de material bituminós en

locals ventilats i habilitats per a tal fi.

Utilitzar roba de treball, botes, guants i tots els equips de protecció individual de la pell a la

aplicació dels productes d'aïllament i impermeabilització i seguir en tot moment les instruccions

de la fitxa de dades de seguretat del producte.

1.16.4 SENYALISTA.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: SENYALISTA LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Xocs i cops contra objectes mòbils o ferramentes. X X X X

Atrapaments per o entre objectes o màquines. X X X X

Exposició a temperatures extremes. X X X X

Atropellaments per màquines d’obra. X X X X
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Atropellament o cops per vehícles. X X X X

Caigues de persones a diferent nivell. X X X X

Caigudes de persones al mateix nivell X X X X

Caiguda d’objectes per desplom o ensorrament. X X X X

Proyecció de fragments o partícules. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Roba de protecció d'alta visibilitat.

 Armilla reflectant.

 Casc de protecció.

 Roba de protecció.

 Parell de sabates de seguretat.

 Sistema anticaigudes.

 Parell de guants contra riscos mecànics.

MESURES PREVENTIVES.

S'ha de col·locar com senyalista a algun dels treballadors de la obra que reuneixi les següents

característiques:

 Tenir bona vista i bon nivell auditiu

 Estar permanentment atent

 Tenir caràcter tranquil i sentit responsable

El senyalitzador haurà de tendir sempre cap al trànsit.

El senyalitzador no deixarà el lloc fins ser rellevat.

Situar-se en lloc estratègic, segur i visible, evitant situacions perilloses i innecessàries.

Senyals de trànsit, d'obres i de reducció de la velocitat abans de la posició del senyalitzador per

indicar la seva existència en una via rodada en ús.

Correcta planificació i ordenació del trànsit de treballadors i vianants.

El material de senyalització serà adequat, no donant lloc a interpretacions imprecises dels

senyals exhibides.
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Delimitació de l'entorn de les màquines de braç giratori, distància com mínim una vegada i mitja

l'abast del braç mòbil.

Acotar i abalisar l'entorn de màquines de braç mòbil i òrgans en moviment.

Formació i instrucció relativa a la comesa del senyalitzador.

Utilitzar roba de treball que protegeixi de les inclemències atmosfèriques contra el fred i calor

excessius.

Habilitar zones cobertes o de ombra per intercalar períodes de descans.

Disposar de farmaciola portàtil a seu vehicle o en la proximitat.

Interrompre temporalment els treballs en situacions de fred, calor extrem o en períodes de pluja

intensa, boira, calamarsa i fortes tempestes.

Comprovar sempre l'estat del terreny i la possible existència de forats i desnivells.

Instal·lar els elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa segons el que

especifica en la Instrucció 8.3-IC.

Ordenació del trànsit i instal·lació de la senyalització mòbil o fixa concorde al tipus d'obra.

Prestar la deguda atenció a les condicions del trànsit, evitant les distraccions.

Coneixement i aplicació de les normes del Codi de Circulació i de senyalització gestual.

1.16.5 JARDINER.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: JARDINER LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Risc de cops i talls, produïts per màquines amb

part mòbils sense protecció.
X X X X

Risc de talls, produïts per ferramentes amb
superfícies perilloses: motoserres...

X X X X

Risc de caiguda al mateix nivell: restes de poda,

irregularitats del terreny, desordre del lloc de
treball...

X X X X

Risc de caiguda des d’escales de mà, andamis,

llocs elevats o obertures en el terra.
X X X X

Risc de projecció de partícules derivat de l’ús de

certa maquinària: desbrossadora, motoserra...
X X X X
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Contacte elèctric directe o indirecte: connexió de

cables directes sense endoll, retirada de les

proteccions de les màquines elèctriques, cables
estripats o trencats...

X X X X

Sorolls: per l’ús de maquinària... X X X X

Risc d’exposició a temperatures i condicions

climàtiques adverses.
X X X X

Sobreesforços degut a postures forçades o el

transport manual de càrregues.
X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Guants de seguretat davant riscos mecànics

 Guants de seguretat davant riscos químics (En les tasques on es requereixi).

 Ulleres de seguretat.

 Ulleres integrals.

 Pantalla facial.

 Botes de seguretat amb puntera reforçada.

 Ús de màscares o mascaretes autofiltrants (En les tasques on es requereixi).

 Casc antisoroll.

 Arnès de seguretat.

 Ús de casc en treballs amb risc de caiguda d'objectes despresos o per desplom o esfondrament.

MESURES PREVENTIVES.

Utilitzeu l’eina adient per a cada tasca.

Conserveu sempre les eines en bon estat  (mànec i cap).

Deseu-les en un lloc segur.

Enfundeu les eines quan no les utilitzeu.

Si és possible, cal que les eines estiguin assignades una per a cada persona.

Utilitzeu quan calgui els equips de protecció  individual.

Feu servir un cinturó portaeines o una bossa  per tenir les eines a mà en treballs en altura.

En treballs a més de dos metres d’altura,  utilitzeu mesures de protecció col·lectiva si  són

d’aplicació (bastides, baranes).
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Si els equips de protecció col·lectiva no  són aplicables o no basten per impedir  la caiguda,

utilitzeu equips de protecció  individual: cinturons, cordes d’amarratge,  etc.

Assegureu les escales de mà mitjançant els  recolzaments adequats.

Les escales de tisora s’han d’obrir  completament (tant com ho permeti el  tensor).

Comproveu que el vostre calçat està net de  greix i d’altres substàncies relliscoses.

No manipuleu càrregues per escales quan el  seu pes i dimensions pugui comprometre la

vostra seguretat.

Inspeccioneu prèviament el terreny sobre el  qual treballeu.

No correu; utilitzeu calçat amb sola  antilliscant.

Retireu les substàncies combustibles que no  siguin necessàries i emmagatzemeu-les en

armaris específics.

Elimineu les possibles fonts de calor.

No fumeu a la vora d’aquests productes.

Informeu-vos de les vies d’evacuació en cas  d’emergència

Rebre la formació adequada si sou  conductor d’alguns  equips i en el cas de manipular

sustàncies fitosanitaries.

No hi transporteu passatgers en els equips mòbils de jardineria i respecteu  sempre les normes

establertes al codi de  circulació.

Seguiu les instruccions que marca la fitxa de  seguretat del producte.

Utilitzeu protecció respiratòria, guants i  roba de treball adient d’acord amb les  instruccions del

producte.

Exigiu l’etiquetatge de tots els productes.

No mengeu, no begueu ni fumeu durant la  manipulació del producte.

Renteu-vos les mans abans de menjar i de  beure.

No manipuleu productes fitosanitaris  si prèviament no heu rebut la formació  necessària.

Eviteu les postures forçades sempre que  pugueu.

Canvieu de postura freqüentment.

Reguleu les pauses i feu rotació de tasques.

Disminuïu l’esforç que dueu a terme  mitjançant eines amb mànecs llargs.

Les màquines noves han de disposar del  marcatge CE.

Compliu les normes de seguretat que marca  el full d’instruccions del fabricant.

Comproveu que els dispositius de protecció  funcionin correctament.
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No treballeu amb aquestes màquines  (especialment amb la serra de cadena o

amb la desbrossadora) si abans no heu  rebut una formació específica.

Atureu el motor de la màquina abans de  fer-hi qualsevol tasca de manteniment o de

neteja.

Utilitzeu els equips de protecció individual.

Feu servir, si escau, un producte repel·lent  d’insectes.

Utilitzeu la roba de treball adequada i eviteu  que toqui la vostra roba personal.

Si us feu una ferida, netegeu-la amb aigua i sabó i aneu immediatament al dispensari laboral.

Si no és possible manipular mecànicament la  càrrega i cal fer-ho manualment, seguiu les

instruccions següents:

 Separeu els peus a una distància equivalent  a l’amplada de les espatlles.

 Doblegueu els genolls .

 Subjecteu la càrrega amb les dues mans i  manteniu-la enganxada al cos.

 Aixequeu el pes gradualment i sense sacsejades.

 No gireu el cos mentre aixequeu la càrrega: és preferible que gireu els peus.

Utilitzeu els guants i els protectors auditius adequats.

No utilitzeu màquines sense dispositiu  silenciador o en mal estat.

Limiteu el vostre temps d’exposició al soroll (especialment durant l’ús de la serra de

cadena i de la desbrossadora).

Utilitzeu els mitjans de protecció contra el  sol.

Utilitzeu roba de protecció contra la  pluja, el fred i la calor (d’hivern, d’estiu,  impermeables,

etc.).

A l’estiu, planifiqueu l’ús de la serra de  cadena i la desbrossadora durant les hores

més fresques del dia per tal d’evitar l’estrès  tèrmic.

Suspeneu els treballs si creieu que les  condicions atmosfèriques poden provocar  un accident.

1.16.6 LAMPISTA, MONTADOR DE CANONADES.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: LAMPISTA LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigues al mateix nivell. X X X X
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Caigudes a diferent nivell. X X X X

Caigudes d’objectes per manipulació o

despreniment.
X X X X

Atrapament per i entre objectes. X X X X

Cops, punxades i talls amb objectes i eines
manuals.

X X X X

Contactes tèrmic, X X X X

Atrapaments despreniment de rases. X X X X X

Exposició a temperatures extremes. X X X X X

Atropellaments per màquines d’obra. X X X X X

Proyecció de fragments o partícules. X X X X

Exposició a agents químics. X X X X

Exposició a agents biològics. X X X X

Exposició fonts de sorolls. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Guants: de protecció química i de protecció mecànica i tèrmica.

 Equips de protecció respiratòria: adequats per a aerosols, fums, partícules, pols, enfront a vapors orgànics i

gasos.

 Calçat de seguretat antilliscant amb puntera i plantilla d'acer.

 Calçat impermeable antilliscant de seguretat.

 Protectors auditius enfront a l’exposició a nivells elevats de soroll (taps o orelleres).

 Ulleres de protecció. Pantalla facial.

 Roba de treball d’un sol ús (granota amb caputxa) categoria III, Tipus IV.

 Sistemes anticaigudes (arnesos, cinturons, etc.)

MESURES PREVENTIVES.

S'usaran les escales de mà de la forma i amb les limitacions establertes pel fabricant:



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 128 de 241.

 Les escales de mà es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització estigui

assegurada . L'ascens i descens es de fer sempre de cara a l'escala amb les mans lliures per poder agafar-

se, situant l'escala prop del punt de operació de manera que no calgui estirar-se o penjar-se. No

 haurà de treballar a cavall en una escala de tisora .

 Respectar ( no utilitzar ) sempre els últims esglaons , incloent la plataforma final si l'escala té ampit i en la

plataforma si aquesta disposa.

 Comprovar que les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris

perquè el seu utilització no suposi un risc de caiguda , per trencament o desplaçament de les mateixes, en

particular, les de tisora , tindran elements de seguretat que impedeixin la seva obertura . revisar-

periòdicament . S'ha de portar un calçat de seguretat amb sola antilliscant , net de greix , oli o qualsevol altra

substància lliscant .

Utilitzar calçat amb sola antilliscant, retirar els residus el més aviat possible i intentar mantenir

la zona el més seca possible.

Es recomana es facin l'manipulacions d'objectes extremant la precaució, és a dir, efectuant

bones preses. en el cas del transport de material: d'escala, canonades, equips de soldadura ha

valer-se de mitjans auxiliars (carros) i / o demanar ajuda a un company per realitzar la

manipulació d'aquest.

Mantenir ordre i neteja en el lloc de treball.

Disposar d' il·luminació adequada.

No deixar eines, ni materials que no siguin necessaris, pel terra de la zona de treball.

Escombrat del material sobrant.

Senyalitzar la zona de treball i acotar l'accés de persones alienes.

Estar atent en tot moment a la feina que s'està realitzant.

Revisió i manteamiento de les eines de tall.

Utilitzar les eines per al que estan dissenyades.

No retirar les restes de materials amb les mans descobertes.

No treballar amb ferides a les mans i extremar mesures d'higiene personal.

No netejar la màquina en funcionament.

Abans de manipular la càrrega examini: el pes, dimensions, agafades, si és possible intenti no

manipular-la de forma manual. Sempre que sigui possible utilitzi ajudes mecàniques, utilitzant

els mitjans mecànics adequats.

Si ha de manipular la càrrega manualment Realitzeu una tècnica d'aixecament adequada a

aquest tipus d'esforços. Les tècniques d'aixecament, tenen com a principi bàsic mantenir la

esquena recta i fer l'esforç amb les cames.

En l'ús d'eines pesades intentar buscar suports i rotar amb altres tasques. Sol·liciti ajuda a

altres companys.
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Analitzeu la tasca i activitat a desenvolupar adaptant el lloc de treball amb els equips

necessaris per afavorir una execució del treball sense desenvolupar postures forçades: Eviteu

fer elevacions dels braços per sobre de les espatlles i amb el coll inclinat cap enrere per això

utilitzi escales que estiguin en bones condicions i adequades a l'altura que desitgem assolir

(mai pujar en els dos últims esglaons començant des amunt).

Treballi de genolls abans que a la gatzoneta utilitzant suports per els genolls o genolleres que

distribueixin la pressió. Alterneu aquesta tasca amb altres.

Prestar la màxima atenció en no contactar amb la superfície calenta i a la mitjana del possible

utilitzar guants tèrmics, protecció de la cara i no usar roba acrílica.

Exigir al proveïdor les fitxes de seguretat per disposar d’nformació sobre les substàncies i

preparats perillosos (fitxes de dades de seguretat i etiquetats correctes: pictogrames, símbols,

frases H i P) i formació en els procediments de treball.

Valorar la viabilitat de substituir els productes utilitzats per aquells altres que siguin de menor

risc (o procediments de treball més innocus).

Mesures de ventilació: general per dilució-ventilar.

Sol·licitar informació en els laboratoris sobre els productes que estiguin manipulant a la zona de

les aigüeres i desguassos.

Disminuir temps i intensitat d'exposició, usar equips de treball que generen el menor nivell de

soroll possible a reduir el soroll del flux d'aire. Al ralentí, el nivell màxim de soroll és de 75 dB,

però pot augmentar considerablement quan està en funcionament.

Abans de desconnectar qualsevol eina o màquina de la xarxa elèctrica s'ha d'aturar

l'interruptor. No estirar el cable per desconnectar els equips.

Evitar en el possible l'ús d'endolls múltiples i si s'usen que disposin de presa de terra.

En cas de detectar escalfaments anormals dels equips i instal · lacions elèctriques, així com

pessigollejos o guspires provocats pels mateixos, realitzar la seva immediata desconnexió i

comunique-ho.

No realitzar entroncaments ni connexions improvisades.

Realitzar el treball amb bona ventilació i lluny de materials inflamables i de comburents.

En el cas que hagi de soldar dins d'unes instal·lacions (laboratoris) de sol·licitar informació

sobre els productes existents en el mateix.

S'ha de provar la hermeticitat dels conductes de gas. Tallar automàticament el subministrament

del gas si la flama de s'apaga.

Col · locar reductors de pressió entre el recipient de gas i els bufadors.

Conèixer l'agent extintor i tenir-lo a prop.
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Higiene personal: protegir les ferides mitjançant apòsits i rentat correcte de mans i zones de

pell brutes després d'acabar les tasques i al finalitzar la jornada.

Per reduir el nivell de vibracions s'han d'utilitzar empunyadures absorbents i guants

antivibratoris.

Manteniment preventiu periòdic de les màquines pari evitar fregaments, folgances, etc., que

augmentin el nivell de vibració generat.

Informació i formació adequada dels treballadors perquè utilitzin correctament els equips de

treball i, si escau, els de protecció individual.

Temps de descans, assignació de tasques i responsabilitats, facilitar la comunicació i

participació, planificació i informació de la dinàmica de treball, evitar tasques monòtones,

formació del lloc de treball, etc.

1.16.7 CONDUCTOR (CAMIONES, DUMPERES, LAGARTOS...)

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: CONDUCTOR LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Atropellament i cops amb vehícles. X X X X

Accidents de tràfic. X X X X X

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Xocs i cops contra objectes mòbils. X X X X

Atrapaments. X X X X

Exposició a contactes elèctrics. X X X X

Exposició a agents químics i físics. X X X X

Caiguda d’objecte per desplom o enderroc. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops i talls per màquines o eines. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Projecció de fragments i partícules. X X X X
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Atrapament o aixafament per o entre objectes. X X X X

Exposició a substàncies nocives. X X X X

Explosions i incendis. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Casc.

 Botes de seguretat antidealizantes.

 Protecció de les oïdes.

 Roba de treball.

 Guants.

 Protecció de la vista.

 Cinturó abdominal antivibratori.

 Protecció de l'aparell respiratori.

MESURES PREVENTIVES.

Mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.

Si no hi ha prou visibilitat, no donar marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista.

Després de la màquina pot haver operaris i objectes que es desconeixen en iniciar la maniobra.

Pujar i baixar del camió pel esglaonat de què està dotat per tal menester. No pujar o baixar

recolzant

sobre les llantes, rodes o sortints.

Està prohibit transportar persones enfilades en qualsevol part del camió i especialment, a

l'interior

de la caixa.

Pujar i baixar agafant als agafadors de manera frontal.

Circular únicament pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.

No tractar de fer ajustos mecànics amb els motors en marxa.

No permetre que les persones no autoritzades accedeixin al camió.

No utilitzar el camió en situació de avaria o de semiavaria.
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Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que s'ha

instal · lat el fre de mà.

En tasques de descàrrega de material propera als talussos, es col · locaran barreres físiques a

una distància prudencial de la vora en funció de les característiques del terreny.

Evitar tocar líquid anticorrosió, si es fa, protegir-se amb guants de goma o PVC i ulleres contra

les projeccions.

Si s'ha de manipular el sistema elèctric del camió per alguna causa , desconnectar el motor i

treure la clau de contacte totalment .

No alliberar els frens del camió en posició de parada si abans no s'han instal·lat els tacs

d'immobilització a les rodes .

Vigilar constantment la pressió de els pneumàtics. Treballar amb l'inflat a la pressió marcada

pel fabricant .

Si durant la conducció es pateix un rebentada i es perd la direcció, mantenir el volant en el

sentit en què el camió es desplaça .

Distribuir la càrrega uniformement repartida per la caixa del camió .

En terrenys irregulars treballar segons corbes de nivell.

No posar-se en moviment fins que la caixa basculant estigui en posició horitzontal i la porta del

darrere completament tancat .

Si s'estableix contacte entre el camió i una línia elèctrica, romangui en el punt sol·licitant auxili

mitjançant la botzina . Un cop es garanteixi que es pot abandonar el camió, baixar per l'escaleta

normalment i des de l'últim graó, saltar el més lluny possible, evitant tocar la terra i el camió a la

vegada, per evitar possibles descàrregues elèctriques .

Respectar el Codi de Circulació i la velocitat màxima establerta per a la obra.

Aturar els treballs si la visibilitat disminueix per sota dels límits de seguretat.

No sobrepassar la càrrega màxima recomanada pel fabricant.

Es prohibeix expressament l'abandonament del camió amb el motor en marxa.

1.16.8 PEONS I PEONS ESPECIALISTES.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: PEONS I PEONS ESPECIALISTES LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In
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Caiguda de persones a diferents nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per desplom o enderroc. X X X X

Atropellaments o cops amb vehícles. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Xocs contra objectes immòbils. X X X X

Incendis. X X X X

Atrapament per o entre objectes. X X X X

Cops/talls per objectes o eines. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapament per bolcament. X X X X

Exposició a temperatures ambientals extremes. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Contactes productes químics. X X X X

Ambients polvorosos. X X X X

Soroll. X X X X

Sobreesforços. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Roba adequada.

 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.

 Casc de seguretat.

 Guants de seguretat.
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 Protectors auditius.

 Ulleres contra la projecció de fragments.

MESURES PREVENTIVES.

Només el peó especialista pot realitzar treballs en alçada i utilitzar equips de treball sempre que

estigui degudament autoritzat, format i informat.

Si s'usen escales portàtils s'actuarà d'acord amb la reglamentació específica.

Es protegiran els buits al buit amb baranes i malla i amb la deguda senyalització.

Tots els treballadors que realitzin tasques en alçada faran servir obligatòriament cinturó de

seguretat o arnès, que haurà utilitzar quan el risc de caiguda no pugui evitar-se amb mitjans de

protecció col · lectiva.

Sempre que sigui possible s'utilitzarà il·luminació natural, que es complementarà amb llum

artificial quan la primera no sigui suficient.

Correcte emmagatzematge de materials.

Els talls estaran il·luminats amb intensitat suficient per permetre una correcta visió de manera

que no es produeixin enlluernaments .

Ordre i neteja.

No acumular objectes, runes o maquinària en llocs de pas, evacuació o vies de circulació i

escales .

Usar les eines, només i exclusivament per als fins per als quals han estat dissenyades.

Es revisaran periòdicament i es retiraran aquelles que no estiguin en perfectes condicions.

Les parts mòbils de màquines i equips de treball estaran protegides mitjançant un resguard fix ,

de manera que s'impedeixi l'accés de l'operari al mateix .

Durant la realització de tasques de desenrunament , o sempre que es realitzin tasques

susceptibles de produir pols, s'usaran trompes d'abocament per disminuir la presència del

mateix .

Repartir les càrregues en cada viatge de manera que cap transport superi els 25 kg de pes, i si

així fos, el porteig es farà amb dos treballadors.

Sempre que sigui possible utilitzar muntacàrregues o mitjans mecànics sense sobrepassar seu

límit de càrrega .

Evitar postures inadequades : pel aixecament de la càrrega es mantindrà l'esquena recta, amb

el cap aixecat i els peus fermament rectes i assentats , que es disposaran amb una lleugera

separació en forma de trapezi, i els genolls es doblaran per realitzar l'esforç amb les cames .
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En cas d'ús de serres de disc serà necessari l'ús de guants de protecció de talls , aquests

hauran quedar ajustats a la mà . Així mateix es col·locarà un resguard mòbil que protegeixi de

les dents de la serra .

Quan sigui necessari el canvi de disc de tall a la serra circular, es col·locarà un disc adequat i

es verificarà que la distància existent entre el disc i el ganivet divisor sigui la correcta .

Sempre que no s'estigui usant una màquina o element tallant , es col · locarà de manera que

l'element tallant s'orienti cap a llocs on no hi hagi treballadors .

No abandonar màquines o eines connectades a la xarxa elèctrica .

En cas d'utilitzar màquines tallants, comprovar abans de començar el treball , que el disc col ·

locat és el adequat . Realitzar el tall en lloc assentat i ferm sense forçar postures extremes que

li facin perdre l'equilibri .

Realitzar descansos diaris durant la realització de tasques repetitives .

Utilització de cinturó porta eines i usar les eines adequades per a cada treball .

Planificar la jornada de manera que es realitzin tasques de diferent naturalesa, és a dir , limitar

el temps d'exposició establint torns en què les tasques encara que puguin ser també repetitives

, utilitzen diferents seqüències de moviment .

Abans de realitzar treballs amb màquines o equips de treball , s'assentaran correctament en el

terreny.

1.16.9 OFICIAL D’OBRA PÚBLICA I/O OFICIAL ESPECIALISTA.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: PEONS I PEONS ESPECIALISTES LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferents nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per desplom o enderroc. X X X X

Atropellaments o cops amb vehícles. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 136 de 241.

Xocs contra objectes immòbils. X X X X

Incendis. X X X X

Atrapament per o entre objectes. X X X X

Cops/talls per objectes o eines. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapament per bolcament. X X X X

Exposició a temperatures ambientals extremes. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Contactes productes químics. X X X X

Ambients polvorosos. X X X X

Soroll. X X X X

Sobreesforços. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Roba adequada.

 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.

 Casc de seguretat.

 Guants de seguretat.

 Protectors auditius.

 Ulleres contra la projecció de fragments.

MESURES PREVENTIVES.

Només l’oficial especialista pot realitzar treballs en alçada i utilitzar equips de treball sempre

que estigui degudament autoritzat, format i informat.

Si s'usen escales portàtils s'actuarà d'acord amb la reglamentació específica.

Es protegiran els buits al buit amb baranes i malla i amb la deguda senyalització.
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Tots els treballadors que realitzin tasques en alçada faran servir obligatòriament cinturó de

seguretat o arnès, que haurà utilitzar quan el risc de caiguda no pugui evitar-se amb mitjans de

protecció col · lectiva.

Sempre que sigui possible s'utilitzarà il·luminació natural, que es complementarà amb llum

artificial quan la primera no sigui suficient.

Correcte emmagatzematge de materials.

Els talls estaran il·luminats amb intensitat suficient per permetre una correcta visió de manera

que no es produeixin enlluernaments .

Ordre i neteja.

No acumular objectes, runes o maquinària en llocs de pas, evacuació o vies de circulació i

escales .

Usar les eines, només i exclusivament per als fins per als quals han estat dissenyades.

Es revisaran periòdicament i es retiraran aquelles que no estiguin en perfectes condicions.

Les parts mòbils de màquines i equips de treball estaran protegides mitjançant un resguard fix ,

de manera que s'impedeixi l'accés de l'operari al mateix .

Durant la realització de tasques de desenrunament , o sempre que es realitzin tasques

susceptibles de produir pols, s'usaran trompes d'abocament per disminuir la presència del

mateix .

Repartir les càrregues en cada viatge de manera que cap transport superi els 25 kg de pes, i si

així fos, el porteig es farà amb dos treballadors.

Sempre que sigui possible utilitzar muntacàrregues o mitjans mecànics sense sobrepassar seu

límit de càrrega .

Evitar postures inadequades : pel aixecament de la càrrega es mantindrà l'esquena recta, amb

el cap aixecat i els peus fermament rectes i assentats , que es disposaran amb una lleugera

separació en forma de trapezi, i els genolls es doblaran per realitzar l'esforç amb les cames .

En cas d'ús de serres de disc serà necessari l'ús de guants de protecció de talls , aquests

hauran quedar ajustats a la mà . Així mateix es col·locarà un resguard mòbil que protegeixi de

les dents de la serra .

Quan sigui necessari el canvi de disc de tall a la serra circular, es col·locarà un disc adequat i

es verificarà que la distància existent entre el disc i el ganivet divisor sigui la correcta .

Sempre que no s'estigui usant una màquina o element tallant , es col · locarà de manera que

l'element tallant s'orienti cap a llocs on no hi hagi treballadors .

No abandonar màquines o eines connectades a la xarxa elèctrica .
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En cas d'utilitzar màquines tallants, comprovar abans de començar el treball , que el disc col ·

locat és el adequat . Realitzar el tall en lloc assentat i ferm sense forçar postures extremes que

li facin perdre l'equilibri .

Realitzar descansos diaris durant la realització de tasques repetitives .

Utilització de cinturó porta eines i usar les eines adequades per a cada treball .

Planificar la jornada de manera que es realitzin tasques de diferent naturalesa, és a dir , limitar

el temps d'exposició establint torns en què les tasques encara que puguin ser també repetitives

, utilitzen diferents seqüències de moviment .

Abans de realitzar treballs amb màquines o equips de treball , s'assentaran correctament en el

terreny.

1.16.10 VIGILANT D’OBRA.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: VIGILANT D’OBRA. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caigudes de persones al mateix nivell. X X X X

Caigudes de persones a diferent nivell. X X X X

Atropellaments i cops contra vehícles. X X X X

Trepitjada sobre objectes. X X X X

Cops per objectes o eines. X X X X

Caiguda d’objectes en manipulació X X X X

Projecció d’objectes. X X X X

Exposició a temperatures extremes. X X X X

Sobreesforços. X X X X

Atrapament per o entre objectes. X X X X

Exposició a substàncies nocives. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 139 de 241.

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Roba adequada.

 Calçat de seguretat amb puntura i puntera de seguretat.

 Casc de seguretat.

 Guants de seguretat.

 Protectors auditius.

 Ulleres contra la projecció de fragments.

MESURES PREVENTIVES.

Utilitzar calçat adequat, procurar transitar per zones ben il · luminades i mancats d'obstacles.

Extremar precaucions en desplaçaments.

Evitar la proximitat a talussos o desnivells perillosos. Si es realitzen treballs a més de 2 metres

d'altura, protegir amb baranes o, si no utilitzar protecció individual. Arnés.

Utilitzar les eines d'acord amb les instruccions del fabricant i mai per a usos diferents per al

qual van ser concebudes. mantenir en correcte estat: mànecs, files, etc.

Per a la manipulació d'objectes pesats, procurar un bon adherència dels mateixos, utilitzar

guants i botes amb puntera reforçada.

Senyalitzar la situació dels treballs mitjançant abalisament i senyalització adequades.

Utilitzar sempre que sigui possible mitjans auxiliars: carretons, traspalet, etc.

Realització de manteniment periòdic del vehicle i de les seves mitjans de protecció.

Efectuar les corresponents inspeccions tècniques de vehicles.

Respectar els límits de velocitat establerts en obra.

Per maniobres perilloses o circulació a velocitats reduïdes, s'haurà de comptar amb dispositius

lluminosos rotatoris en el vehicle, a més de fer ús dels 4 intermitents.

Durant els treballs a peu d'obra en presència de trànsit rodat, el treballador haurà de fer ús

obligatori de

armilla i peces amb distintius reflectants.

S'ha de proporcionar als treballadors formació i informació sobre la manera correcta de

manipular les càrregues i sobre els riscos.
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1.16.11 OPERADOR DE EQUIPS MANUALS.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: OPERADOR DE EQUIPS LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda d’objectes en manipulació. X X X X

Trepitjades sobre objectes. X X X X

Cops i talls. X X X X

Atrapaments. X X X X

Projecció de partícules. X X X X

Vibracions. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Incidència de raigs a pressió (alimentació

neumàtica).
X X X X

Soroll X X X X

Sobreesforços X X X X

Exposició a temperatures extremes. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Casc.

 Protecció auditiva: taps o auriculars.

 Ulleres de protecció

 Máscares i mascarilles.

 Guants de protecció mecànica.
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 Guants de protecció antivibracions.

 Botes de seguretat amb protecció de puntera i plantilla.

 Faixa o cinturó antivibració.

MESURES PREVENTIVES.

Utilitzar obligatòriament equips i eines amb marcatge CE i segons que especifica pel fabricant.

Els equips de treball s'instal · laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els

riscos per als usuaris de l'equip i per als altres treballadors.

Els equips de treball no s'han d'utilitzar de forma o en operacions o en condicions

contraindicades pel fabricant.

Abans d'utilitzar un equip de treball es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús

són les adequades i que la seva connexió o posada en marxa no representa un perill per

tercers.

Els equips de treball deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, avaries o altres

circumstàncies que comprometin la seguretat del seu funcionament.

Els equips de treball no s'han de sotmetre a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o

tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat del treballador que els utilitza o la

de tercers.

Les eines manuals han ser de característiques i la mida adequades a l'operació a realitzar. la

seva col · locació i transport no haurà d'implicar riscos per a la seguretat dels treballadors.

Mantenir ordre i neteja.

Quan la utilització d'un equip de treball pot donar lloc a projeccions o radiacions perilloses ,

sigui durant

seu funcionament normal o en cas d'anomalia previsible , hauran adoptar les mesures de

prevenció o protecció adequades per garantir la seguretat dels treballadors que els utilitzin o hi

siguin a proximitats .

Els equips de treball portats o guiats manualment, el moviment pugui suposar un perill per els

treballadors situats en les seves proximitats, s'utilitzaran amb les degudes precaucions ,

respectant en tot cas una distància de seguretat suficient .

Amb aquesta finalitat , els treballadors que els manegen han de disposar de condicions

adequades de control i visibilitat .

Si l'aturada o desconnexió no sigui possible s'adoptaran les mesures necessàries perquè

aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses .

Utilitzar l'equip de treball adequat per a cada tasca .

Verificar periòdicament l'estat de la clavilla i cable d'alimentació .
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Verificar el cable d'extensió .

Mantenir empunyadures netes de greix i oli .

Comprovar periòdicament el funcionament de les proteccions .

Abans de connectar l'equip de treball a la font d'alimentació, verificar que està en posició de

parada.

Verificar la correcta alineació i moviment de parts mòbils.

Verificar que tots els components estan ben muntats.

No utilitzar cap equip el interruptor de comandament pugui obrir o tancar el circuit

defectuosament.

Connexions amb clavilles normalitzades.

Ocupació de molt baixa tensió de seguretat, sempre que sigui possible.

Utilitzar equips de treball adequats en llocs amb risc d'incendi.

Utilitzar segons grau de protecció contra la humitat.

No estirar el cable per desendollar ni utilitzar-lo per transportar els equips de treball.

Retirar tot equip de treball defectuós.

Desconnectar els equips de treball abans de la seva neteja.

Assegurar el correcte acoblament de l'eina a la mànega.

No expulsar l'útil usant la pressió.

Utilitza la més baixa pressió possible depenent de la tasca.

En operacions de tall, disposar de dispositius que evitin projecció.

No doblegar la mànega per interrompre pas d'aire.

Utilitzar elements dissenyats i adequats per a treball amb aire comprimit.

No manipular l'eina mentre estigui pressuritzada.

Utilitza l’eina per a l'ús previst.

No dirigir l'eina cap a un altre operari.

1.16.12 ENCARREGAT.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: ENCARREGAT LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In
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Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell X X X X

Caiguda d’objecte per desplom o ensorrament. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Trepitjada sobre objectes. X X X X

Xocs contra objectes immòbils. X X X X

Xocs/talls per objectes o eines. X X X X

Soroll. X X X X

Projecció de Fragments o partícules. X X X X

Atrapament per o entre objectes. X X X X

Atrapament per bolcament de màquina o vehícle. X X X X

Exposició a temperatures ambientals extremes. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellament o cops contra vehícles. X X X X

Contacte amb productes químics. X X X X

Ambients polvorosos. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Roba adequada.

 Calçat de seguretat amb plantilla i puntera de seguretat.

 Casc de seguretat.

 Guants de seguretat.

 Protectors auditius.

 Ulleres contra la projecció de fragments.
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MESURES PREVENTIVES.

Només el personal autoritzat i qualificat podrà operar en els equips elèctrics, siguin quadres de

maniobra, de posada en marxa de motors, de transformadors, màquines en general,

ordinadors, etc.

Utilització de maquinària i equips amb totes les seves parts mòbils protegides i amb marcatge

CE o, si no posada en conformitat. Les proteccions de les màquines han d'estar correctament

colocadas. Asegurar el bon estat del material.

En cas d'avaria o mal funcionament d'un equip elèctric, posar-lo fora de servei, desconnectar

de la xarxa elèctrica, senyalitzar l'anomalia i comunicar la incidència per a la seva reparació

mitjançant les vies establertes.

Si cal retirar les proteccions (operacions de greixatge i manteniment), s'haurà de parar la

màquina i

bloquejar i / o senyalitzar el dispositiu d'arrencada.

Assegurar-se la bona planificació dels accessos a l'obra per a vehicles i vianants, de manera

que quedin ben diferenciades les dues vies.

Comprovar el muntatge de les tanques i proteccions: xarxes, forques, línies de vida,

tancaments, etc.

Comprovar la situació de la construcció i el muntatge d'instal · lacions de higiene i benestar per

als treballadors .

Procurar que es faci un ús correcte dels mateixos .

Comprovar que els emplaçaments per a la maquinària fixa de l'obra siguin correctes .

Comprovar el muntatge i el desmuntatge dels mitjans auxiliars i de les proteccions que

necessitin .

Comprovar les condicions dels llocs de treball i dels riscos que no hagin estat salvats , a fi de

proposar solucions .

Assenyalar les zones adequades per al apilament de materials , extremant les precaucions

quan es tracti de material inflamable o explosiu .

Controlar els moviments de terres i perforacions ( talussos , desmunts , etc . ) fent concordar

amb el

projecte realitzat.

Observar l'ordre i la neteja .

Observar i fer complir les mesures de seguretat i encarregar-se que tot el personal porti els

elements de protecció individual per a l'exercici de cada tasca en concret .
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Comprovar la seguretat a les zones de treball de l'obra i de la maquinària , verificant l'ús

correcte de les mesures de seguretat previstes en el Pla de Seguretat i Salut .

Inspeccionar el lloc de treball al final de la jornada laboral. Si és possible desconnectar els

aparells elèctrics que no es necessiti mantenir connectats.

Comprovar que les senyalitzacions necessàries en les zones d'obra siguin correctes.

1.16.13 DIRECCIÓ FACULTATIVA, CAP D’OBRA I AJUDANTS.

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

OFICI: CAP D’OBRA I AJUDANTS. LLOC AVALUACIÓ: SOBRE PLANS.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda de objectes per desplom o ensorament. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Trepitjada sobre objectes. X X X X

Xocs contra objectes immòbils. X X X X

Projecció de fragments o partícules. X X X X

Atrapament per o entre objectes. X X X X

Exposició a temperatures ambientals extremes. X X X X

Atropellaments o cops contra vehícles. X X X X

Soroll. X X X X

Ambients polvorosos. X X X X

Fatiga visual. X X X X

Càrrega mental. X X X X

Riscos posturals X X X X

Disconfort ambiental. X X X X
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INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS.

 Roba adequada.

 Calçat de seguretat amb plantilla i puntera de seguretat.

 Casc de seguretat.

 Guants de seguretat.

 Protectors auditius.

 Ulleres contra la projecció de fragments.

 Armilla reflectant d’alta visibilitat.

MESURES PREVENTIVES.

Com a responsables de les decisions i el control total de l'obra in situ, han coordinar l'aplicació

dels

principis generals de seguretat i salut, des de la perspectiva de prendre decisions tècniques i

d'organització de les tasques.

Prendre les mesures necessàries a fi de que tot el personal compleixi les mesures de seguretat

incloses en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Observar i fer observar l'ordre i la neteja.

Informar i donar instruccions als treballadors sobre totes les mesures que s'hagin de prendre en

matèria de seguretat i salut .

En les visites a l'obra, s'observarà tot el que estableix el Pla de Seguretat i Salut , donant

exemple , respectant les proteccions col · lectives i usant adequadament els equips de

protecció individual .

Comprovar l'ús correcte de materials perillosos i la bona utilització els mitjans auxiliars .

Assegurar que les instal · lacions i els dispositius necessaris per a l'execució de l'obra hagin

estat revisats prèviament , a fi d'evitar defectes que puguin afectar la seguretat i salut dels

treballadors.

Comprovar la delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge de diversos

materials , prestant una atenció especial si es tracta de materials perillosos .

Comprovar que els materials perillosos empleats siguin recollides.
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Tenir en compte les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat

que es dugui a terme en l'obra o prop d'aquesta .

Utilitzar programes informàtics que s'adaptin a la tasca a realitzar i la formació del treballador .

Distribució adequada de les tasques i competències.

Establir pauses breus i freqüents quan s'estigui de forma continuada davant de pantalles de

visualització de dades (ordinador).

Orientar i inclinar la pantalla de manera que s'evitin els enlluernaments i reflexos a la mateixa.

Adaptar l'alçada de la pantalla i la distància de la mateixa a l'usuari.

No situar el lloc ni de front ni d'esquena a les finestres.

Disposar de cadires de disseny antibolcada amb 5 rodes, amb possibilitat de regular l'alçada

del seient i la inclinació i alçada del respatller.

Comptar amb equips que permetin la regulació de les condicions mediambientals a nivells

confortables.

1.17ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE LA MAQUINARIA QUE
INTERVÉ EN L’OBRA.

1.17.1 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA.

Definició

Equip de treball que s’utilitza per al transport de materia

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Cops contra objectes immòbils X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la
màquina.

X X X X



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 148 de 241.

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de màquines. X X X X

Contactes elèctrics. X X X X

Explosions. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Normes Generals

 Cal fer servir camions d’obra i carretera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de  conformitat i
manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’ acord amb el que especifica el  RD 1215/97.

 Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la f ormació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió d’obra responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió d’obra.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 No es pot utilitzar el camió d’obra i carretera com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
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 No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el

cable, cal requerir la col·laboració d’una persona que senyalitzi.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal

de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
 Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un
 senyalista expert que el guiï.
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc

de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos .
 Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.
 Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.
 S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.
 Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la plataforma estigui

plana i sensiblement horitzontal.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en
 contenidors.
 Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
 esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus

del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió d’obra i carretera caigui a les

excavacions o a l’aigua.
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar el camió d’obra i carretera amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
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 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina)

1.17.2 CAMIÓ GRUA.

Definició

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes

de propulsió i direcció propis, sobre el xassis del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus

ploma.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: CAMIÓ GRUA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps a la grua. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC
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B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i
manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,
 disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,

article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament i estan en

perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En vehicles amb

sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.
 El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte.
 Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan aquest vent superi els

valors recomanats pel fabIicant.
 És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.
 És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti riscos per a la seva
integritat física.

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
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 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que leS condicions del
terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en
zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat dependran de la tensió nominal de la
instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en les quatre rodes i en els gats

estabilitzadors.
 Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt de forces que hi

actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la grua.
 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan ben

col·locades.
 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.
 Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.
 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.
 En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.
 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.
 És prohibit arrossegar la càrrega.
 En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer servir els equips de protecció

adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o

inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió grua caigui a les excavacions o a
l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar el camió grua amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
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1.17.3 CAMIÓ FORMIGONERA.

Definició

Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per transportar

formigó en estat pastós.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: CAMIÓ FORMIGONERA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC
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B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.
 Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i

manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.
 Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix esta autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de
conduir C.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió formigonera responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.

 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió.
 L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències elements viaris o similars.
 No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació
i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un senyalista

expert que el guiï.
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc

de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos .
 La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions de treball.
 La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per aquesta finalitat.
 En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de limitació d’altura.
 Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.
 El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una velocitat adequada a l’entorn.
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

equips de protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o

inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió formigonera caigui a les excavacions
o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar el camió formigonera amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Equips de protecció individual
 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina)

1.17.4 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE
MARTELL TRENCADOR.

Definició
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Equip de treball que es desplaça per cadenes o rodes emprat en l’excavació de terrenys quan

s’han de remoure grans  quantitats de terres. Es caracteritza per disposar d’una

superestructura capaç d’efectuar una rotació de 360º

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: CAMIÓ FORMIGONERA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.
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Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir excavadores de cadenes que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i
manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que l’excavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de l’excavadora responen correctament i
estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc.

 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de l’excavadora només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’excavadora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’excavadora.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors i terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar l’excavadora de cadenes com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 És prohibit transportar persones a la cullera.
 No es pot pujar ni baixar amb l’excavadora en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal

de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’
 obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.
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 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Cal evitar desplaçaments de l’excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la

màquina. Cal evitar, així mateix, que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s’està carregant.
 Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la

càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a dos metres de la vora del talús, i sempre depenent

de les característiques del terreny.
 En actuacions dins de l’aigua, s’ha de fer servir la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir

possibles cavitats o perills. L’alçària màxima de l’aigua no ha de superar la part inferior de la corona de gir.
 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix, gairebé tocant a terra.
 Cal evitar que la cullera de l’excavadora se situï per sobre de les persones.
 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
 Sempre cal extreure el material de cara al pendent.
 S’ha de moure la màquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.
 No s’ha de fer passar la pala o la càrrega per sobre de persones.
 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de l’alçària de l’excavadora.
 Quan s’utilitzin altres complements hidràulics (martell, talladora de formigó, etc.) o altres equips que puguin produir

vibracions, no es poden emprar els cilindres hidràulics a menys de 10 cm de les seves posicions extremes.
 Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer fer una volta completa a la màquina, aproximadament una

vegada cada hora, per tal que no quedin sense lubricació parts vitals del sistema de gir.
 En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà,

sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.
 Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.
 No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en
contenidors.

 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els
adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden supor

 tar el pes de l’excavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.
 Cal estacionar l’excavadora en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o

inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el
compartiment del motor i recolzar la pala a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que l’excavadora de cadenes caigui a les
excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar l’excavadora de cadenes amb el motor engegat

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
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 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.5 BULDÒZER.

Definició

Equip de treball d’excavació i empenta compost d’un tractor sobre erugues o sobre dos eixos

pneumàtics i xassis rígid o articulat i una fulla horitzontal, perpendicular a l’eix longitudinal del

tractor i situada a la part davantera del tractor.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: BULDÒZER. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la
màquina.

X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir buldòzers que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que el buldòzer estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del buldòzer responen correctament i estan en
perfecte estat: frens, cadenes, etc

 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha de girar el seient segons el sentit de la marxa quan el buldòzer ho permeti.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal assegurar la màxima visibilitat del buldòzer i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del buldòzer únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al buldòzer.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el buldòzer.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar el buldòzer com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi

previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb el buldòzer en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
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 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del
terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en
zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació
i seran, en conseqüència, de 3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments del buldòzer en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han extret.
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a mig metre de la vora del talús, i sempre depenent

de les característiques del terreny
 Sempre cal extreure el material de cara al pendent.
 S’ha de treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
 En operacions amb tragelles, el buldòzer no s’ha de desplaçar a més de 5 km/h.
 Per batre arbres, cal empènyer en la direcció de caiguda de l’arbre a una alçària de 30 o 40 cm de l’arbre.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació del buldòzer amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 S’han d’inspeccionar i reparar les cadenes en mal estat o excessivament desgastades.
 Cal collar els perns fluixos i substituir els que faltin.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de l’excavadora i, una
vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar el buldòzer en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el buldòzer caigui a les excavacions o a
l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar el buldòzer amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).
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1.17.6 MOTOTRAGELLA.

Definició

Equip de treball que, per les seves característiques, s’utilitza per moure quantitats importants

de terra i,

fonamentalment, en tasques de compensació de volums

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: MOTOTRAGELLA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.
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PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir mototragelles que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la mototragella estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la mototragella responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, fars, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la mototragella i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la mototragella únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la mototragella.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal verificar l’existència d’extintor a la mototragella.
 S’ha de verificar que l’alçària màxima de la mototragella és l’adequada per evitar interferències amb elements

viaris o similars

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzarà la mototragella com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi

previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la mototragella en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en

operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal
de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
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 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista
expert que el guiï.

 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviments i els treballadors del lloc
de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments de la mototragella en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 S’ha de treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
 En treballs en pendents, cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
 S’ha de treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, amb la pala recolzada a terra, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria
en posició desconnectada.

 S’han de fer les tasques de reparació de la mototragella amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la mototragella i, una
vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la mototragella en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens i recolzar
l’escarificador i la fulla a terra i cal assegurar-se que aquesta fulla no sobrepassi l’ample de la màquina; així
mateix, cal treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la mototragella caigui a les excavacions o a
l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar la mototragella amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixa i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina)

1.17.7 MOTONIVELLADORA.

Definició

Equip de treball utilitzat per moure terra o altres materials solts. La seva funció principal és

nivellar i

moldejar aquests materials i donar-los pendent.
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Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: NIVELLADORA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals
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 Cal fer servir motoanivelladores que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la motoanivelladora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix hi està autoritzada,

disposa de la formació i la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de
conduir B.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles)
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la motoanivelladora responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, fars, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la motoanivelladora només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la motoanivelladora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la motoanivelladora.
 Cal verificar que l’alçària màxima de la motoanivelladora és l’adequada per evitar interferències amb elements

viaris o similars.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzarà la motoanivelladora com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina

hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la motoanivelladora en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal

de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc

de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments de la motoanivelladora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
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 En els trasllats, cal circular amb la fulla elevada i sense que sobrepassi l’ample de la màquina.
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, amb la fulla recolzada a terra, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria
en posició desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la motoanivelladora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la motoanivelladora i,
una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la motoanivelladora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, recolzar
l’escarificador i la fulla a terra i assegurar-se que aquesta fulla no sobrepassi l’ample de la màquina; així mateix,
cal treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la motonivelladora caigui a les excavacions o
a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar la motonivelladora amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.8 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES.

Definició

Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: PALA CARREGADORA O SOBRE RODES O

CADENES.

LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X
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Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir pales carregadores de rodes que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de
conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD
1215/97.

 Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix hi està
 autoritzada, disposa de la formació i la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18

de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el
manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que el conductor tingui, a més a més, el
carnet de conduir B.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen correctament i estan en

perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
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 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la pala únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la pala.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la pala.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzarà la pala carregadora de rodes com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 És prohibit transportar persones a la cullera.
 No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació
i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a equilibrar la

màquina.
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la

màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió,
que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
 Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.
 S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.
 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.
 S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les

característiques del terreny.
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 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
 Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.
 S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.
 No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i i cal fer servir els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà,

sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la pala i, una vegada
situada, cal retirar la clau del contacte.

 Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o
inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte,
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la pala carregadora de rodes caigui a les
excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar la pala carregadora de rodes amb el motor engegat

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.9 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL
NEUMÀTIC.

Definició

Equip de treball que s’utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de càrrega i

per enderrocar determinats elements.

Avaluació de Riscos
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL

NEUMÀTIC.

LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la
màquina.

X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir retroexcavadores amb martell pneumàtic que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració
de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el
RD 1215/97.

 Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
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 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la retroexcavadora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la retroexcavadora.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzaran les retroexcavadores amb martell pneumàtic com a mitjà per al transport de persones, llevat que el

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 És prohibit transportar persones a la pala.
 No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació
i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les

característiques del terreny.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han d’extret els gasos.
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 Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell pneumàtic ràpidament per tornar a
equilibrar la màquina.

 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de la
màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió,
que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

 No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.
 Cal moure la màquina sempre amb el martell recollit.
 No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la retroexcavadora.
 Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera pressió cap a baix.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.
 S’ha de treballar amb la cabina tancada.
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
 Cal evitar que el martell se situï per sobre de les persones.
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
 Per treballar amb la retroexcavadora, cal col·locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la retroexcavadora i,
una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus
del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar el martell a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la retroexcavadora caigui a les excavacions o
a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar la retroexcavadora amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina)

1.17.10 TRACTOR.

Definició

Equip de treball que s’utilitza per transportar materials i remolcar màquines agrícoles.
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Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL

NEUMÀTIC.

LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals
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 Cal fer servir tractors que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que el tractor estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix hi està autoritzada,

disposa de la formació i la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que el conductor tingui, a més a més, el carnet de
conduir C.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del tractor responen correctament i estan en

perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del tractor i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del tractor únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al tractor.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el tractor.
 Cal verificar que l’alçària màxima del tractor és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies

elèctriques o similar.
 No s’han de remolcar càrregues per sobre de les indicacions del fabricant.
 S’ha de verificar que tots els elements remolcats estan equipats amb una cadena de seguretat que uneixi el tractor

i el remolc.
 Cal verificar l’estat correcte de les transmissions, sobretot la presa de força, i de les parts en moviment.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzarà el tractor com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst

seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb el tractor en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la

distància mínima de treball.
 Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del

lloc de treball.
 No es pot circular en pendents molt abruptes.
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 Cal travar les rodes motrius sempre que es treballi amb velocitat reduïda.
 Si el vehicle remolcat no disposa de frens, no es pot remolcar a una velocitat superior als 32 km/h.
 Si l’equip remolcat disposa de frens, no s’ha de remolcar a una velocitat superior als 40 km/h.
 La càrrega màxima de l’equip remolcat ha de ser inferior a 1,5 vegades el pes del remolc.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments del tractor en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 Abans d’enganxar, desenganxar, netejar o ajustar les eines accionades per la presa de força, cal aturar el motor,

treure la clau del contacte i obseRvar que l’arbre de transmissió de la presa de força està aturat.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició de
desconnexió.

 •
 Cal fer les tasques de reparació del tractor amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del tractor i, una vegada
situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar el tractor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments
o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el tractor caigui a les excavacions o a l’aigua.
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar el tractor amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.11 CISTERNA DE REG.

Definició
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Equip de treball constituït normalment per un tractor que remolca una cisterna que transporta

fluid, el qual és escampat en forma de ventall.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: CISTERNA DE REG. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.
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Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir cisternes de reg que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la cisterna de reg estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la cisterna de reg responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la cisterna de reg i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cisterna de reg.
 S’ha de pujar i baixar de la cisterna de reg només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la cisterna de reg.
 S’ha de comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal verificar l’existència d’extintor a la cisterna.
 Cal verificar que l’alçària màxima de la cisterma és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o

similars.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar la cisterna de reg com a mitjà per al transport de persones, excepte que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar de la cisterna quan el tractor estigui en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat dependran de la tensió nominal de la
instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments de la cisterna en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Cal conduir a velocitats baixes per l’obra i evitar afectar les màquines, les persones i els vehicles de l’obra amb

l’aigua de reg.
 S’ha de mantenir en bon estat de manteniment la bomba, la mànega i els altres elements de càrrega de l’aigua.
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 Quan l’operació de càrrega d’aigua té lloc en zones properes a la circulació de vehicles o màquines, cal
senyalitzar-la.• La presa de força del tractor ha d’anar protegida.

 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de
protecció adequats.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla i el fre d’estacionament
connectat.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 S’ha d’estacionar la cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissades

o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació).

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.12 COMPACTADORA DE PICONS (PISONES).

Definició

Equip de treball destinat a compactar determinats tipus de terreny capaç de simultaniejar

l’estesa del material mitjançant una pala.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: COMPACTADORA AMB PICONS.  (PISONES) LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X
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Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir compactadores de picons que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i
manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions

 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.
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 Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris
o similars.

 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar la compactadora de picons com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat dependran de la tensió nominal

de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc

de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments de la compactadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada i la màquina bloquejada.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una
vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 Cal estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la compactadora de picons caigui a les
excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar la compactadora de picons amb el motor engegat.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessari).
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 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.13 FRESADORA.

Definició

Equip de treball que disposa de peces metàl·liques en revolució per tal d’arrencar un gruix

determinat del ferm d’una carretera.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: FRESADORA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.
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PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir fresadores que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual,
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la fresadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la fresadora responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, fars, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la fresadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la fresadora només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la fresadora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor ala fresadora.
 Cal verificar que l’alçària màxima de la fresadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris,

línies elèctriques o similar.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar la fresadora com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi

previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la fresadora en moviment.
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc

de treball.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
 S’ha de fer servir la marxa més lenta en pendents de més del 7 %.
 Cal netejar les erugues abans de cada desplaçament.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament
connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 En operacions de manteniment en zones superiors a l’alçària del cos, cal utilitzar elements auxiliars com ara
escales i plataformes de treball.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la fresadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. Cal col·locar
un cartell que indiqui que la fresadora s’està reparant.

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en
contenidors.

 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els
adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la fresadora i, una
vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 Cal estacionar la fresadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments
o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.14 CAMIÓ CISTERNA PER REG D’OBRA AMB AIGUA O
EMULSIÓ BITUMINOSA.

Definició

Equip de treball que s’utilitza per al transport de fluids i extensió d’aquest en obra mitjançant

llança amb operari o sistema difusor automatitzat.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: FRESADORA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X
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Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir camions cisterna que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que el camió cisterna estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000 l han de disposar del «Certificat d’aprovació per a vehicles que

transporten certes matèries perilloses», mitjançant el qual s’acredita el compliment de l’ADR.
 Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb un cartell reflectant, el número d’identificació

del producte transportat.
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 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió cisterna responen correctament i
estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió cisterna.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o

similars.
 S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escale

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar el camió cisterna com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina

hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb el camió cisterna en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació
i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del

lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 S’han d’efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 S’ha d’estacionar el camió cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
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Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.15 ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT.

Definició

Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses en

calent.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES

EN CALENT.

LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir estenedores de mescles bituminoses que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de
conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD
1215/97.

 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,
disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions

 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de l’estenedora responen correctament i estan

en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta línia cal comprovar que els llums intermitents d’avís funcionen
durant l’extensió del regle.

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de l’estenedora només per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’estenedora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’estenedora.
 Cal verificar que l’alçària màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris o

similars.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 No es pot utilitzar l’estenedora de mescles bituminoses en calent com a mitjà per al transport de persones, llevat

que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb l’estenedora en moviment.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 És prohibit l’accés al regle vibrant durant l’estesa.
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 Totes les maniobres de l’estenedora han de ser dirigides per l’encarregat de l’equip d’estesa de mescles
bituminoses en calent.

 Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat respecte a l’estenedora.
 L’encarregat de l’equip d’estesa ha de verificar una sincronització correcta entre l’estenedora i el camió que

l’alimenta.
 No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els treballs.
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
 No es pot canviar de marxa en baixada.
 En acabar l’activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal fer les tasques de reparació de l’estenedora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. La regla ha d’estar situada sobre la plataforma de la góndola. Així mateix, cal assegurar-se que les
rampes d’accés poden suportar el pes de l’estenedora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar l’estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Roba de treball.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.16 COMPACTADORA AMB PNEUMÀTICS.

Definició

Equip de treball que s’utilitza per compactar mitjançant pneumàtics les mescles bituminoses en

calent després d’haver-les estès.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: COMPACTADORA AMB PNEUMÀTICS LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In
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Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir compactadores amb pneumàtics que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de
conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD
1215/97.

 Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.
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 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.
 Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris

o similars.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar la compactadora amb pneumàtics com a mitjà per al transport de persones, llevat que el

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del

lloc de treball.
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada i la màquina bloquejada.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una
vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Equips de protecció individual
 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
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 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba de treball.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina)

1.17.17 MINICARREGADORA O PITUFA.

Definició

Equip de treball de gran mobilitat que s’utilitza per carregar material granular o similar a través

d’una pala. Es poden acoplar altres accessoris que li permeten realitzar d’altres funcions: braç

d’excavació per realitzar rases. martell trencador per la demolició de paviments, barredora per

netejar paviments...

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: MINICARREGADORA O PITUFA. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics: sorolls i vibracions.

X X X X
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Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir minicarregadores que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la minicarregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix hi està autoritzada,

disposa de la formació i la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de
conduir B.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la minicarregadora responen correctament i

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la minicarregadora i netejar-ne els parabrises.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzarà la minicarregadora com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina

hagi previst seients amb aquest fi.
 És prohibit transportar persones a la pala.
 No es pot pujar ni baixar amb la minicarregadora en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació
i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del

lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.
 Cal evitar desplaçaments de la minicarregadora en zones de menys de 2 m de la vora de talussos.
 Cal evitar que la cullera de la minicarregadora se situï per sobre de les persones.
 Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.
 S’ha de moure la minicarregadora sempre amb la cullera recollida.
 Cal circular amb la cullera abaixada.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Cal transportar la càrrega a poca alçària.
 No es pot carregar la minicarregadora per sobre el límit indicat pel fabricant.
 Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada.
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les

característiques del terreny.
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.
 Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar l’accessori cullera ràpidament per tornar a

equilibrar la màquina.
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camió es troba fora de la zona de

treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en
el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

 Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon funcionament dels frens.
 No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectat.

 S’han d’efectuar les tasques de reparació de la minicarregadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la minicarregadora i,
una vegada situada, s’ha de retirar la clau del contacte.

 Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.
 Cal estacionar la minicarregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus
del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i recolzar la cullera a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la minicarregadora caigui a les excavacions o
a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar la minicarregadora amb el motor engegat.

Equips de protecció individual
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 Casc (només fora de la màquina).
 Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.18 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR.

Definició

Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb superfícies

planes,

preferentment magatzems.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: CARRETÓ ELEVADOR O AUTOMOTOR. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir carretons elevadors que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i
manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions del carretó.

 S’ha de verificar que la persona que condueix el carretó elevador automotor està autoritzada.
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretó elevador automotor responen

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat del carretó elevador automotor i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina.
 S’ha de pujar i baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst pel fabricant.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar el carretó elevador com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar del carretó elevador automotor en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides de l’obra amb precaució i, si cal, tenir l’ajuda d’un senyalista.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
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 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc
de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han extret.
 Quan es realitzin transports amb càrregues que superin l’alçària del respatller de càrrega, cal lligarles.
 Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles.
 En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent.
 En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.
 Cal assegurar una il·luminació correcta de la zona de treball.
 S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis, greixos, etc.).
 Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les vies de circulació.
 S’ha d’evitar l’accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, magatzems, etc.
 No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas.
 És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones.
 S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima del carretó elevador automotor.

En cap cas, no es poden afegir contrapesos.
 Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada.
 La velocitat màxima del carretó elevador automotor és de 10 km/h en espais interiors i de 20 km/h en espais

exteriors.
 La càrrega s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible del pal del carretó elevador automotor.
 S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm del terra.
 Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent, tant en pendents ascendents

com descendents.
 S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.
 Quan se circuli darrere d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separació aproximadament igual a tres

vegades la longitud del carretó elevador automotor.
 Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.
 És prohibit desplaçar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la càrrega en la posició elevada.
 És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada.
 És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició elevada.
 Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.
 És prohibit aparcar en zones amb pendents.
 En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics.
 Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents.
 En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de protecció

adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà, sinó
assegurar la seva posició amb cinta adhesiva.

 Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del carretó elevador
automotor i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Equips de protecció individual
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 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.19 DÚMPER.

Definició

Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, tremuja o

bolquet basculant per descarregar-los.

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: DÚMPER. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X
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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir dúmpers que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual
d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper responen correctament i estan en
perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.
 S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

zona dels comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.
 Cal disposar de pòrtic de seguretat antibolcada.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres sistemes de distribució,
abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar el dúmper com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi

previst seients amb aquest fi.
 És prohibit transportar persones al bolquet.
 No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o el

cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.
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 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del
terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar la
distància mínima de treball.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors del

lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han extret.
 No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball.
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de

l’operari.
 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.
 No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de les

característiques del terreny.
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.
 Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant frenades

brusques.
 En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància lliure de 70 cm per costat.
 Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les zones de perill.
 En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de col·locar un topall.
 Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.
 La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.
 No es pot circular amb la tremuja aixecada.
 Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina. Si s’ha de fer, cal

senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima precaució.
 Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha d’abandonar el lloc de

conducció.
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del dúmper i, una vegada
situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les
claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha pendent, falcar la
màquina.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el dúmper caigui a les excavacions o a l’aigua.
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.
 Està prohibit abandonar el dúmper amb el motor engegat.
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Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.20 GRUA AUTOPROPULSADA O AUTOTRANSPORTADA.

Definició

Equip de treball instal·lat en una plataforma sobre rodes o cadenes, amb un sistema motor que

li permet desplaçar-se de manera autònoma proveït d’un aparell d’elevació

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: GRUA AUTOPROPULSADA O

AUTOTRANSPORTADA.

LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra X X X X
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vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X

Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir grues autopropulsades o autotransportades que disposin, prioritàriament, de marcatge CE,
declaració de conformitat i manual, d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que
especifica el RD 1215/97.

 S’han de complir totes les condicions de seguretat exigibles per al muntatge i la utilització de les grues
autopropulsades per a obres o altres aplicacions, d’acord amb el RD 837/2003.

 És necessari el carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada per a la utilització d’aquest equip.
 Es recomana que la grua autopropulsada estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix hi està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de
conduir C.

 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la grua autopropulsada responen

correctament i estan en perfecte estat: cables, frens, pneumàtics, etc.
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En vehicles amb

sistemes electrònics sensibles, no es permès utilitzar-los.
 L’ús d’aquests equips està reservat a personal autoritzat.
 La grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte i cal utilitzar estabilitzadors.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la grua autopropulsada i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

miralls.
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
 S’ha de pujar i baixar de la grua autopropulsada únicament per l’escala prevista pel fabricant.
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la màquina.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la grua autopropulsada o autotransportada.
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
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Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No es pot utilitzar la grua autopropulsada o autotransportada com a mitjà per al transport de persones, llevat que

el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la grua autopropulsada en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del

terreny poden haver canviat.
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en operacions en

zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat dependran de la tensió nominal de la
instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de
seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 Cal realitzar les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’una persona que

senyalitzi.
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un senyalista

expert que el guiï.
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
 treballadors del lloc de treball.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 S’han d’evitar desplaçaments de la grua autopropulsada en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
 Cal comprovar l’existència de les plaques informatives instal·lades en un lloc visible.
 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan ben

col·locades.
 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.
 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.
 En cap cas un operari no pot pujar a la càrrega.
 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.
 Cal comprovar la col·locació correcta dels mecanismes estabilitzadors abans d’entrar en servei la grua.
 S’han de fer les operacions de càrrega i descàrrega amb el suport d’operaris especialitzats.
 Si s’ha de recolzar sobre terrenys tous, cal disposar de taulons per fer-los servir com a plataformes.
 És prohibit transportar càrregues per sobre el personal.
 Cal mantenir, sempre que sigui possible, la càrrega a la vista.
 És prohibit arrossegar les càrregues.
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de

protecció adequats.
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament

connectat,, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la grua autopropulsada amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 S’ha d’estacionar la grua autopropulsada en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus
del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
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 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixa i cinturons antivibracions.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.17.21 MÀQUINA PINTABANDES.

Definició

Equip de treball destinat a pintar les línies de senyalització viària

Avaluació de Riscos

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

MAQUINÀRIA: MÀQUINA PINTABANDES. LLOC AVALUACIÓ: EN TOTA L’OBRA.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC
PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B M A C I LD D ED T To M I In

Caiguda de persones a diferent nivell. X X X X

Caiguda de persones al mateix nivell. X X X X

Caiguda d’objectes per manipulació. X X X X

Caiguda d’objectes despresos. X X X X

Cops contra objectes immòbils. X X X X

Cops i contactes amb elements mòbils de la

màquina.
X X X X

Atrapaments per objectes o entre objectes. X X X X

Atrapaments per bolcada de la màquina. X X X X

Contactes tèrmics. X X X X

Incendis. X X X X

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra

vehicles.
X X X X

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a

agents físics: sorolls i vibracions.
X X X X
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Altres: caiguda de llamps. X X X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES.

PROBABILITAT PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC

B: baixa.

M: mitja.

A: alta.

C: col·lectiva.

I: individual.

LD: lleugerament danyós.

D: danyós.

ED:extremadament danyós.

T: trivial.

To: tolerable.

M: moderat

I: important.

In: intolerable.

Mesures Preventives

Normes generals

 Cal fer servir màquines pintabandes que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i
manual, d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la màquina pintabandes estigui dotada amb avisador lumínic tipus rotatori o flaix.
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol,
article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual
d’instruccions.

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). Els registres d’ITV només són
exigibles a les màquines matriculades que superin els 25 km/h.

 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina pintabandes responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina pintabandes responen

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels

comandaments.
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
 Cal verificar l’existència d’extintor a la màquina pintabandes.

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.
 No s’utilitzarà la màquina pintabandes com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la

màquina hagi previst seients amb aquest fi.
 No es pot pujar ni baixar amb la màquina pintabandes en moviment.
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora de

l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars per sota dels límits de

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions).
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.
 Sempre que sigui possible, cal utilitzar pintures amb etiqueta ecològica o composta per productes menys

perjudicials que altres per a la salut dels treballadors.
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 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de
protecció adequats.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament
connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició
desconnectada.

 Cal fer les tasques de reparació de la màquina pintabandes amb el motor aturat i la màquina estacionada.
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en

contenidors.
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els

adequats. Així mateix, cal assegurar que les rampes d’accés poden suportar el pes de la màquina pintabandes i,
una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la màquina pintabandes en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus
del contacte i tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor.

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina).
 Mascareta (quan sigui necessària).
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).
 Calçat de seguretat.
 Faixes i cinturons antivibracions.
 Roba de treball.
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

1.18SERVEIS 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.

1.18.1 SERVEIS HIGIÈNICS.

Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a

cada 25 persones
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Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

1.18.2 VESTUARIS.

La superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat.

1.18.3 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.

1.18.4 LOCAL DE DESCANS.

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

1.18.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS.

En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més

de tres mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola del

personal d’obra. En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50

treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola

emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 treballadors, podrà ser suficient

disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat.

El terra i 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.
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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.

Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que disposarà

de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un envà, o bé per un

mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula clínica amb fitxer de

reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus per a graduació de la vista,

un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres plegables. El seu instrumental serà decidit

pel facultatiu mèdic-sanitari responsable.

L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries completes i

equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a més a més d’un servei

higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, es disposarà a més a més

d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 treballadors (habitació de recuperació).

1.19FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT.

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs

segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció.

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal

forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat

laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les

proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva

protecció.

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i

salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús

de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les

persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per

garantir el citat fi.

1.20SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ.



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 209 de 241.

1.20.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE
SEGURETAT I SALUT, I DOCUMENTS DE NOMENAMENTS.

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les

condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut.

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels

mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i

particulars.

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra

previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà:

1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de magatzem que es

defineix al plec de condicions tècniques i particulars.

2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja

inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les

quantitats rebutjables.

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el

Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser

coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla

de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant

als contractistes com als subcontractistes):

· Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat.

· Document de nomenament del senyalista de maniobres.

· Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin

o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars.

. Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a

realitzar.

. Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries

de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a

intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent.
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1.20.2 PREVENCIÓ ASISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT
LABORAL.

- Local farmaciola de primer auxilis

Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és

necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers

atencions sanitàries als possibles accidentats.

El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars

de seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost.

A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar la

ubicació, així com la dotació de dita farmaciola.

- Medicina Preventiva

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els

reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius

de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest

compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra.

Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en

matèria d’accidents i assistència sanitària.

- Evacuació d’accidentats

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista

mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà

exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions

tècniques i particulars.
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Tortosa, Juny de 2015.

Els autors de l’estudi:

Miquel Ferré Audí

Enginyer d’Obres Públiques
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2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.

2.1.1 IDENTIFACACIÓ DE LES OBRES.

Les obres motiu del present estudi bàsic de seguretat i salut són les de reparació i manteniment

de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram de l’empresa Aigües de Tortosa, la qual dona

servei en el municipi de Tortosa.

2.1.2 OBJECTE.

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi Bàsic 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:

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)

 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’‘.

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
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2.2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU.

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a

la L. 31/1995) :

 Evitar els riscos.

 Avaluar els riscos que no es poden evitar.

 Combatre els riscos en el seu origen.

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,

amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els

efectes a la salut

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència

dels factors ambientals al treball.

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.2.1 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 a sí, o per la seva

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor són les següents:

 Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en

fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient

 Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte

al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
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 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.

 Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació

del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres,

el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes*.

 Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives

llicencies i autoritzacions administratives.

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.

2.2.2 “PROJECT MANAGER” I “CONTRACTOR MANAGER”.'

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o

‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva

solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en

representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió executiva- tècnica-

econòmica -financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra

(Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte

d'aquell.

En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les

facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de

l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat

laboral.

2.2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT.

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti

amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

* Nota: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les

seves responsabilitats.
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció

Facultativa/Direcció d’Execució.

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte

són les següents:

 Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i

Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

o 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.

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de

treball.

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte

d'obra.

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar

l'Estudi de Seguretat i Salut.

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:

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

o 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.

o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases

de treball.

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra

i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
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1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres

de construcció:

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

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

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

 La recollida dels materials perillosos utilitzats.

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció

quan no calgui la designació de Coordinador.

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals.

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de

treball.

 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 d'edificació, a fi que aquest

prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.2.4 PROJECTISTA.

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista són les següents:

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.2.5 DIRECTOR D’OBRA.

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a mes a mes l'execució

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,

nomenat pel Promotor.

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra són les següents:

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - CENTRE TORTOSA ANNEX 11.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 218 de 241.

 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.

 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.

 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.

 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.

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els

visats que siguin preceptius.

 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.

 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

 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.

2.2.6 CONTRACTISTA (EMPRESA PRINCIPAL) I
SUBCONTRACTISTES.

Definició de Contractista
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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:

 El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat

de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de

la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

 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.

 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.

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins

dels límits establerts en el Contracte.

 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.

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
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 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució

de l'obra.

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

 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.

 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.

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans

auxiliars fets servir a l'obra.

 El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà

creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada

funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de

construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del

Contractista a l'obra.
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 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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
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personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors

autònoms que intervinguin a l'obra.

 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.

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.

 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.

 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.

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per

operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables

tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del

Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per

l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
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2.2.7 TREBALLADORS AUTÒNOMS.

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de

realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom són les següents:

 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.

 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.

1627/1997, durant l'execució de l'obra.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i

Salut (PSS):

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
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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.

2.2.8 TREBALLADORS.

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del treballador són les següents:

 El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut.

 El deure d'indicar els perills potencials.

 Té responsabilitat dels actes personals.

 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).

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.

 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.

 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.

2.2.9 RECURS PREVENTIU.

Segons la llei 54/2003 de 12 de desembre, re reforma del Marc Normatiu de prevenció de

riscos laborals, es designarà un recurs preventiu a obra per part del contractista i dels

subcontractistes que participen en l’execució de l’obra.

Els recursos preventius que es refereix l'apartat anterior haurien de tenir la capacitat suficient,

disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per a vigilar el compliment de les
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activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es

mantingui la situació que determini la seva presència.

El recurs preventiu haurà de tenir un mínim de 60 hores en formació de seguretat i salut,

segons indica la llei.

2.3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER
CONTRACTUAL.

2.3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULATS.

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:

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

 Bases del Concurs.

 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.

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

Salut.

 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.

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari- contractista.

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director
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d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, desprès

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes,

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat

i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra

o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra

i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut

adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,

discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent,

els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin

manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i

l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser materialitzades com si haguessin estat completes i

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre sí, pel que qualsevol treball

requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix

caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

2.3.2 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.
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2.3.3 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

2.3.4 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.

2.3.5 EL LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ.

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE DE

SUBCONTRACTACIÓ’‘, habilitat per l’autoritat laboral autonòmica competent.

Segons l'article 8 de la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació en el

Sector de la Construcció, aquest llibre tindrà accés el promotor, la direcció facultativa, el

coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de la obra, les empreses i treballadors

autònoms que intervenen en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, les

autoritats laborals i els representants dels treballadors de les diferents empreses que

intervenen en l’execució de l’obra.
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2.3.6 DOCUMENTACIÓ DE LES DELS TREBALLADORS,
AUTÒNOMS, EMPRESA CONTRACTISTA I
SUBCONTRACTISTES.

La documentació  referent a seguretat i salut referent a les empreses actuants en l’obra,

contractista i subcontractista, haurà d’estar disponible en format paper a l’obra per la seva

inspecció per part del coordinador de seguritat i/o l’autoritat laboral.

En quan a la documentació dels treballadors, aquesta també tindrà que estar disponible en

format paper a l’obra per la seva inspecció per part del coordinador de seguretat i/o autoritat

laboral.

2.3.7 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL
“CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ” I
DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE
SEGURETAT.

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be

designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons

procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual, 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 sí mateixos i als seus successors, representants

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que

aquest no serà responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en què incorri

o assumeixi el Contractista.
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels

mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda

per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a

qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció

civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la

preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre

jurisdiccional contenciós -administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada

jurisdicció.

2.4 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.

2.4.1 TEXTOS GENERALS.

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de

febrer de 1940, en vigor capítol VII.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M.

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI.
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 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30

de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de

28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de

1987. BOE 29 de desembre de 1987.

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre

de 1995.

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener

de 1997.

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997.

BOE 23 d’abril de 1997.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 de

14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D.

487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O.

de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE

de 24 de maig de 1997.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de

1997.
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en

les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D.

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

2.4.2 CONDICIONS AMBIENTALS.

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de

1940.

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

2.4.3 INCENDIS.

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.

 Ordenances Municipals

2.4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27

de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9

d’octubre de 1973.

 Instruccions Tècniques Complementàries.

2.4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA.

 Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969.

Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de

novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
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 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de

juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de

juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14

de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988.

Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988.

BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE

9 de juny de 1989.

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

2.4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual.

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M.

de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995.

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de

20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2

de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56

de 6 de març).

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de

18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE

núm. 151 de 25 de juny de 1999).
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2.4.7 SENYALITZACIÓ.

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

2.4.8 DIVERSOS.

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.

 Convenis Col·lectius

2.5 CONDICIONS ECONÒMIQUES.

2.5.1 CRITERIS D’APLICACIÓ.

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i

per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per 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 mes del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi

de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs,

conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
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2.5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT.

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra:

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb

antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos

contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix

mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre

de mesos estimats de durada.

2.5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000,

de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions

Públiques.

2.5.4 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.
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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.

2.6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT.

2.6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT I SALUT.

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques

Analítiques i Operatives de Seguretat:

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de

riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents:

 Inspeccions de seguretat.

 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.
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Segons 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

2.6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE
LA PREVENCIÓ

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació 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:
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 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció

Preventiva.

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

 Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

2.6.3 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 /1 997 ‘‘Reglamento de los

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic

de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel

correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en

aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora

en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
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2.6.4 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT
EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL.

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgències,

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà

periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al

respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

 Higiene i Prevenció al treball.

 Medicina preventiva dels treballadors.

 Assistència Mèdica.

 Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

 Participació en comitè de Seguretat i Salut.

 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa

2.6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS
PREVENCIONISTES A L’OBRA.

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra

es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a

complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del
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Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de

Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres

assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de

la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de

Prevenció (propi o concertat).

2.6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflexi un

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si

són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o

aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
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Personal

Treballant

LLOCS MAS FREQÜENTS:

-CISTERNES I POUS

-CLAVAGUERES

-SOTERRANIS I GOLFES

-CISTERNES I DIPÒSITS

-REACTORS QUÍMICS

-BODEGUES DE VAIXELL

-FURGONS

-SITGES

-ARQUETES SUBTERRÀNIES

-TÚNELS

-DESGUACE VAIXELLS I FUSELLATGE

-CONDUCTES AIRE CONDICIONAT

-GALERIES DE SERVEIS

-FOSSES

MOTIUS D'ACCÉS:

-CONSTRUCCIÓ

-REPARACIÓ NETEJA

-PINTURA

-INSPECCIÓ
-RESCAT ETC.

RISCOS GENERALS:

-EMPRESONATS ELECTROCUCIÓ

-CAIGUDES

-RISCOS POSTURALS

-PROBLEMES DE COMUNICACIÓ

-AMBIENT FÍSIC
-FRED I CALOR

-SOROLL
-VIBRACIONS

-IL.LUMINACIÓ

RIESCOS ESPECÍFICS:
ASFIXIA:
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden
produir ja símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14% i en pocs segons els
efectes poden ser greus, fins i tot la mort.

Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per: consum
d'aquest a causa de fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc,
o desplaçament d'aire per altres gasos com ara argó o anhídrid carbònic.

INCENDI O EXPLOSIÓ:
Si s'aporta un focus d'ignició, per vapors inflamables o pols combustible a
concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així
com l'augment d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió.

Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvent, càrrega i
descàrrega de cereals, focus calorífics, enriquiment de l'atmosfera en
oxigen, etc.

INTOXICACIÓ:
La concentració de productes tòxics per sobre dels límits d'exposició
permissibles poden produir intoxicacions o malalties.

DEFINICIÓ:
Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i
sortida, i ventilació natural desfavorable, en el qual poden acumular-se
contaminants tòxics o inflamables o tenir una atmosfera deficient en
oxigen i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del
treballador.

Els accidents en aquests espais, en la seva majoria mortals per falta
d'oxigen, no tenen lloc per no reconèixer els riscos presents, ocorrent un
60% de les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les mates.

1) Inspecció al treballador per a la identificació de l'espai
confinat i la presa de consciència dels riscos i la seva
prevenció. No entrar sense autorització prèvia

2) Neteja, mesurament i evacuació de l'ambient interior, per
personal qualificat, per a determinar la seva perillositat.

3) Cumplimentación d'autorització d'entrada i adopció de les
mesures preventives.

4) Entrada en les condicions establertes i amb els mitjans i
equips adequats (ventilació suficient, proteccions personals,
escala, corda de salvament subjecta des de l'exterior etc.)

5) Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps
de treball, amb mesurament continuat de l'atmosfera interior.

6) Ensinistrament i planificació enfront d'un eventual rescat o
emergència.
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Prohibit romandre o circular

sota la càrrega en suspensió

Prohibit romandre en

la cabina del camió

durant la descàrrega

Corda per retirada de

passador de seguretat

des del terra

Passador de

seguritat

Corda per retirada de

pern des del terra

Eslinfas per hissat

del pilar

Pilar

Tub PVC embabido

en el pilar

Pern

PERN PER MUNTATGE DE PILAR

Orifici per a passador seguritat
Orifici per a corda d'extracció

Pern massís

Cap
Secc.A.A

A

A
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Falques de fusta

(4 per cara)

Cáilz

Sabata de formigó

Pilar prefabricat

Atenció

No carregar el pilar fins haver

endurit el formigó de farciment

Anell fixació

Mástil

Anell elevador

Corda semiestática

EN 892  Ø 10mm

Muntatge de

Línia de Vida

Mosquetó

Tub PVC Ø 25x250 mm.

embegut en biga

de formigó

Biga prefabricada

(Cotes en mm.)

280

200

20

900

50

50

50

50

100

120
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Ganxo grua

Eslingues de hissat

Politja

Ganxos de

hissat

Pilar

Corda per a maniobra

En bigues amb 4 ganxos

obligatori utilitzar politges

per estingas secundàries

Línia de Vida

Corda Semiestátic

EN 692 Ø 10mm

Jássera I

Línia de Vida

Portacanaló H

Orejetas

Pilar

Barra portacable

model A

Jássera

Línia de Vida
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MUNTATGE BIGUES I.
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INSTAL · LACIÓ DE COBERTA.



En bígas con 4 ganxos

obligatori usar politjes

per a eslingues secundaries

Eslinga secundaria.

Longitud igual a 2 vegades la

distancia entre ganxos

Ganxos de

hissat

Ganxo grua

Eslingues de hissat

Politja

Instalar línias de

Vida antes de

elevar la Biga

Pilar

Corda per a maniobra

Detall de l'abraçadera

per a anclatge tirants

     de seguritat

Carretilla

elevadora

allargador de

arnés seguretat

Línia de Vida

Plaques de forjat

ja muntades

Muntadors

esperant la

pròxima placa

Corda semiestàtica

EN 892 Ø 10mm

PERSPECTIVA

Mur

PROPERA PLACA A

MUNTAR

Mur
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MUNTATGE DE COBERTES.
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En panells amb 4 ganxos

laterals obligació de

enganxar en els dos

inferiors

Longitud sirgues igual o

major a dos vegades la

distància entre ganxos

Obligació d'utilitzar polead

en ambdues grues

Carretilla

elevadora

Panell vertical

Ganxo grua

Pilar

Biga Delta

Pilar

BARRA

SUPORT LÍNIA

DE VIDA

panell de

façana

Corda Semiestatica

En 892 Ø 10mm

Portacanló H

Allargador de

Arnés seguretat

Muntatge de

Línia de Vida

Ganxo Frimeda

en panell
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Pressupost de seguretat i salut
Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

AMIDAMENTS Pàg.:16/06/15 1Data:

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

1 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 50.000 13.000 1.000 650.000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4582 H1431101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot./treb.)
(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 50.000 10.000 1.000 2.000 1 000.000

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

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

3 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (prot./treb.)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 50.000 18.000 4.000 0.280 63.000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1404 H1445003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
T2 afectats activitat de l'element
T3 (unitat d'amidament) (treballador) (dies) (dies) (prot./treb.)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 50.000 20.000 1.000 0.280 280.000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

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

5 H145C002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.600 1.000 130.000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

6 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.000 4.000 25.000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

7 H1465275

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

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 344-2 i UNE EN 12568

8 H146J364

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Faixa de protecció dorsolumbar9 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

10 H1481343

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

11 H1482320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

12 H1483344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant13 H1485140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47114 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element

EUR
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T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340

15 H1487350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 50.000 2.600 3.000 43.333

TOTAL AMIDAMENT 43,333

u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

16 H1489790

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 81217 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja
T2 afectats activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 50.000 2.600 4.000 32.500

TOTAL AMIDAMENT 32,500

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

EUR
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C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 30.000 2.600 5.000 15.600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAB115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 30.000 2.600 5.000 15.600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 HBBAC005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 30.000 2.600 5.000 15.600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4 HBBAF004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja
T2 necessàries activitat de l'element
T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 30.000 2.600 5.000 15.600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H15Z1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra

T2 Unitat d'amidament: (mesos)

C#*D#*E#*F#3 13.000 13.000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Concepte: Duració obra Freqüència
T2 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)

C#*D#*E#*F#3 Total hores de dedicació: 13.000 15.000 0.280 54.600

TOTAL AMIDAMENT 54,600

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual7 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

8 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs9 H16C1002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes

T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 13.000 6.000 0.280 21.840

TOTAL AMIDAMENT 21,840

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 HQU25701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 18.000 3.000 10.000 5.400

TOTAL AMIDAMENT 5,400

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 50.000 3.000 3.000 50.000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

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

4 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 17.000 3.000 4.000 12.750

TOTAL AMIDAMENT 12,750

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Neveres Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (nevera) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 6.000 3.000 13.000 1.385

TOTAL AMIDAMENT 1,385

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Forns Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (forn) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 6.000 3.000 13.000 1.385

TOTAL AMIDAMENT 1,385

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 10.000 3.000 10.000 3.000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball8 HQUA1100

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 10.000 3.000 6.000 5.000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

9 HQU1H53A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes

T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 13.000 4.000 0.280 14.560

TOTAL AMIDAMENT 14,560

mes 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

10 HQU1A50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració Nombre
necessaris per

mes
T2 de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#4 3.000 5.000 15.000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració Freqüència

T2 de l'obra de neteja
T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)

C#*D#*E#*F#4 3.000 40.000 120.000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

12 HE732402

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs13 HJ7127D1

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de
1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

14 HJ723101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
GASTOS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 50.000 3.000 6.000 25.000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració curset
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)

(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 50.000 3.000 3.000 4.000 200.000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 50.000 3.000 2.000 75.000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESICAPÍTOL 06

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PN

1 H2252772

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora

2 H222B423

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

3 H2R440E0

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 H2RA7L00

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

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

3.44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5.47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0.25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-4 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

17.69 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1.64 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5.71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

5.18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

21.63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 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 344-2 i
UNE EN 12568

2.19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-10 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23.55 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

78.65 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340

9.30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340

14.86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13.57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

19.73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6.81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

18.41 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36.79 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120.14 €
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16.77 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 620.46 €
(SIS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7.91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

13.03 €

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-24 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

33.31 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-25 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4.43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

19.59 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 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, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

31.63 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30.63 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-29 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24.58 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39.19 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-31 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

73.51 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

222.01 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-33 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

13.90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-34 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

46.70 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-35 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

212.90 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-36 HQU1A50A mes 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

148.49 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

139.02 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-38 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53.27 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-39 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

390.89 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 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

89.96 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-41 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110.78 €
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83.77 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49.15 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-44 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

104.00 €

(CENT QUATRE EUROS)

P-45 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29.77 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181.49 €
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16.77 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

Autor del projecte:

Miquel Ferré Audí

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

3.44 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3.28000 €

Altres conceptes 0.16000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5.47 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5.21000 €

Altres conceptes 0.26000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0.25 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0.24000 €

Altres conceptes 0.01000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

17.69 €

B1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16.85000 €

Altres conceptes 0.84000 €

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1.64 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1.56000 €

Altres conceptes 0.08000 €

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5.71 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5.44000 €

Altres conceptes 0.27000 €

P-7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

5.18 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4.93000 €

Altres conceptes 0.25000 €

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

21.63 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20.60000 €

Altres conceptes 1.03000 €

P-9 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 344-2 i
UNE EN 12568

2.19 €
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i
UNE EN 12568

2.09000 €

Altres conceptes 0.10000 €

P-10 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23.55 €
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22.43000 €

Altres conceptes 1.12000 €

P-11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

78.65 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

74.90000 €

Altres conceptes 3.75000 €

P-12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340

9.30 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340

8.86000 €

Altres conceptes 0.44000 €

P-13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340

14.86 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340

14.15000 €

Altres conceptes 0.71000 €

P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13.57 €
B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12.92000 €

Altres conceptes 0.65000 €

P-15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

19.73 €

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

18.79000 €

Altres conceptes 0.94000 €

P-16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6.81 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6.49000 €

Altres conceptes 0.32000 €

P-17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

18.41 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340

17.53000 €

Altres conceptes 0.88000 €

P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36.79 €
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Altres conceptes 36.79000 €

P-19 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120.14 €
Altres conceptes 120.14000 €

P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16.77 €
Altres conceptes 16.77000 €

P-21 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 620.46 €
B16C0002 u Detector de gasos fix 587.10000 €

Altres conceptes 33.36000 €

P-22 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7.91 €

Altres conceptes 7.91000 €

P-23 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

13.03 €

Altres conceptes 13.03000 €

P-24 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

33.31 €

Altres conceptes 33.31000 €

P-25 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4.43 €

B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4.22000 €

Altres conceptes 0.21000 €

P-26 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

19.59 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 5.35754 €
Altres conceptes 14.23246 €

P-27 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, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

31.63 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m

8.39000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color vermell, de d
29 cm, per ésser vista fins 12 m

5.76000 €

Altres conceptes 17.48000 €

P-28 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30.63 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

7.44000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5.76000 €

Altres conceptes 17.43000 €
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P-29 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24.58 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

7.44000 €

Altres conceptes 17.14000 €

P-30 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39.19 €

BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9.04000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, amb el
text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm,
per ésser vist fins 12 m

12.31000 €

Altres conceptes 17.84000 €

P-31 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

73.51 €

BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica 46.79000 €
Altres conceptes 26.72000 €

P-32 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

222.01 €

BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat 127.93000 €
Altres conceptes 94.08000 €

P-33 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

13.90 €

BJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entrada
roscada de 1/2´´

4.08000 €

Altres conceptes 9.82000 €

P-34 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

46.70 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35.76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0.27000 €
Altres conceptes 10.67000 €

P-35 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

212.90 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

202.76000 €

Altres conceptes 10.14000 €

P-36 HQU1A50A mes 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

148.49 €
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BQU1A50A mes 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

141.42000 €

Altres conceptes 7.07000 €

P-37 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

139.02 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

132.40000 €

Altres conceptes 6.62000 €

P-38 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53.27 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46.74000 €
Altres conceptes 6.53000 €

P-39 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

390.89 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369.88000 €
Altres conceptes 21.01000 €

P-40 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

89.96 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb
capacitat per a 10 persones

80.09000 €

Altres conceptes 9.87000 €

P-41 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110.78 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99.92000 €

Altres conceptes 10.86000 €

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83.77 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78.95000 €

Altres conceptes 4.82000 €

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49.15 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45.21000 €
Altres conceptes 3.94000 €

P-44 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

104.00 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

99.05000 €

Altres conceptes 4.95000 €

P-45 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29.77 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28.35000 €
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Altres conceptes 1.42000 €

P-46 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181.49 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172.85000 €

Altres conceptes 8.64000 €

P-47 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16.77 €
Altres conceptes 16.77000 €

Autor del projecte:

Miquel Ferré Audí

Enginyer d´Obres Públiques
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Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítol 01 Equipos de protección individual

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

5.47 650.000 3 555.50

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 3)

0.25 1 000.000 250.00

3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 4)

17.69 63.000 1 114.47

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 5)

1.64 280.000 459.20

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P
- 6)

5.71 130.000 742.30

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)

5.18 25.000 129.50

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 8)

21.63 32.500 702.98

8 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 344-2 i UNE EN 12568 (P - 9)

2.19 32.500 71.18

9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 23.55 32.500 765.38
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 11)

78.65 32.500 2 556.13

11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 12)

9.30 32.500 302.25

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 13)

14.86 32.500 482.95

13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 14) 13.57 32.500 441.03
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a

l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)
19.73 32.500 641.23

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
16)

6.81 43.333 295.10

16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 17)

18.41 32.500 598.33

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

3.44 32.500 111.80

TOTAL Capítol 01.01 13 219.33

Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítol 02 Sistemas de protección colectiva

EUR
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1 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, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

31.63 15.600 493.43

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

30.63 15.600 477.83

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

24.58 15.600 383.45

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

39.19 15.600 611.36

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)

120.14 13.000 1 561.82

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 18)

36.79 54.600 2 008.73

7 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 26)

19.59 140.000 2 742.60

8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

46.70 20.000 934.00

9 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs (P - 21) 620.46 1.000 620.46

TOTAL Capítol 01.02 9 833.68

Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítol 03 Implantación provisional del personal de obra

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 35)

212.90 21.840 4 649.74

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

390.89 5.400 2 110.81

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

53.27 50.000 2 663.50

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

89.96 12.750 1 146.99

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

110.78 1.385 153.43

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

83.77 1.385 116.02

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

49.15 3.000 147.45

8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 44)

104.00 5.000 520.00

9 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,

139.02 14.560 2 024.13

EUR
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paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)

10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)

148.49 15.000 2 227.35

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 47) 16.77 120.000 2 012.40
12 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W

de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
73.51 4.000 294.04

13 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

222.01 2.000 444.02

14 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

13.90 2.000 27.80

TOTAL Capítol 01.03 18 537.68

Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítol 04 Gastos de formación en seguridad personal

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 46) 181.49 25.000 4 537.25
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 16.77 200.000 3 354.00

TOTAL Capítol 01.04 7 891.25

Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítol 05 Gastos de control de salud del personal

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 45) 29.77 75.000 2 232.75

TOTAL Capítol 01.05 2 232.75

Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítol 06 Derribos, movimientos de tierras y gestión de resi

1 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P -
23)

13.03 200.000 2 606.00

2 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora (P - 22)

7.91 200.000 1 582.00

3 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(P - 24)

33.31 600.000 19 986.00

4 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

4.43 600.000 2 658.00

EUR
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TOTAL Capítol 01.06 26 832.00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/06/15 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equipos de protección individual 13.219,33

Capítol 01.02  Sistemas de protección colectiva 9.833,68

Capítol 01.03  Implantación provisional del personal de obra 18.537,68

Capítol 01.04  Gastos de formación en seguridad personal 7.891,25

Capítol 01.05  Gastos de control de salud del personal 2.232,75

Capítol 01.06  Derribos, movimientos de tierras y gestión de resi 26.832,00

Obra 01  Presupuesto de Seguridad y Salud 78.546,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

78.546,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Presupuesto de Seguridad y Salud 78.546,69

78.546,69

euros
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Fotografia nº 1.- Actual estació de tren.  

 

 

Fotografia nº 2.- Terrenys en desús de l’estació.  
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Fotografia nº 3.- Terrenys en desús estació. 

 

Fotografia nº 4.- Terrenys en desús estació. 
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Fotografia nº 5.- Pas provisional per a vianants i bicis en els terrenys en desús. 

 

 

Fotografia nº 6.- Pas provisional amb Ronda Docs. 
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Fotografia nº 7.- Magatzem dins dels terrenys a urbanitzar. 

 

 

Fotografia nº 8.- Magatzem vist des de la Ronda dels Docs. 
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Fotografia nº 9.- Magatzem vist des de la Ronda dels Docs. 

 

Fotografia nº 10.- Ronda dels Docs amb intersecció amb Carrer Rosselló. 
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Fotografia nº 11.- Vista del magatzem i els terrenys de la RENFE des de l’avinguda 

Ferran d’Aragó. 

 

 

Fotografia nº 12.- Estació d’autobusos vista des de l’avinguda Ferran d’Aragó. 
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Fotografia nº 13.- Avinguda Ferran d’Aragó. 

 

Fotografia nº 14.- Límits actuals dels terrenys ferroviaris des de l’avinguda Ferren 

d’Aragó. 

 

 



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE – TORTOSA CENTRE ANNEX 11 

 REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pàgina  11 de 30. 

 

 

Fotografia nº 15.- Avinguda Ferran d’Aragó amb l’estació de RENFE al fons. 

 

Fotografia nº 16.- Via ferroviària, canal de l’esquerra de l’Ebre, carril bici a enllaçar des 

de l’avinguda Ferran d’Aragó. 
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Fotografia nº 17.- Límit actual ferroviari amb l’avinguda Ferran d’Aragó. 

 

 

Fotografia nº 18.- Arribada de la via verda a Tortosa per l’antic pont del tren. 
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Fotografia nº 19.- Espai viari a reordenar de l’avinguda Felip Pedrell. 

 

Fotografia nº 20.- Espai viari a reordenar de l’avinguda Felip Pedrell i vistes del 

antic pont del tren . 
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Fotografia nº 21.- Espai viari a reordenar de l’avinguda Felip Pedrell. 

 

 

Fotografia nº 22.- L’arribada de la via verda a Tortosa des del Parc Municipal. 
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Fotografia nº 23.- Terrenys en desús ferroviari al costat del Parc Municipal des de el 

antic pont del tren. 

 

 

Fotografia nº 24.- Edifici a demolir situat entre els terrenys de la RENFE i el 

Parc municipal. 
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Fotografia nº 25.- Passeig del parc paral·lel al antic traçat ferroviari que connecta 

l’avinguda Lleida amb l’avinguda Generalitat. 

 

Fotografia nº 26.- Espai viari a reordenar de l’avinguda Felip Pedrell. 
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Fotografia nº 27.- Terraplè en mal estat que forma la infraestructura ferroviària en 

desús. Es poden apreciar diferents pins de més de 20 metres d’alçada. Foto presa des 

de Ronda de Reus. 

 

 

Fotografia nº 28.- Ronda de Reus. 
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Fotografia nº 29.- Passeig paral.lel al traçat ferroviari que connecta l’avinguda Lleida 

(al fons) amb l’avinguda generalitat. 

 

 

Fotografia nº 30.- Passeig central del Parc municipal Teodor Gonzàlez 
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Fotografia nº 31.- Escales per accedir al Parc municipal a causa del desnivellament de 

l’avinguda generalitat. 

 

 

Fotografia nº 32.- Avinguda generalitat desnivellada amb el parc municipal al 

fons. 
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Fotografia nº 33.- Terraplè de la infraestructura ferroviària en desús des de 

l’avinguda generalitat. 

 

Fotografia nº 34.- Terraplè de la infraestructura ferroviària des de l’avinguda 

Generalitat. 
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Fotografia nº 35.- Desnivellament Avinguda Generalitat, tràfic dens al centre de la 

ciutat. 

 

 

Fotografia nº 36.- Desnivellament Avinguda generalitat i Ronda de Reus  

paral·lel a les vies. 
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Fotografia nº 37.- Desnivellament Avinguda generalitat. 

 

Fotografia nº 38.- Desnivellament Avinguda generalitat. Intersecció amb carrer Ramón 

Berenguer IV. 
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Fotografia nº 39.- Desnivellament Avinguda generalitat des de Ronda dels Docs 

 

 

Fotografia nº 40.- Avinguda generalitat des de Ronda dels Docs. 
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Fotografia nº 41.- Visió dels terrenys a urbanitzar des de les escales del parc 

municipal. 

 

 

Fotografia nº 42.- Ronda dels Docs. 
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Fotografia nº 43.- Tràfic molt dens per girar a l’avinguda generalitat. Carrer Ramón 

Berenguer IV. 
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Fotografia nº 44.- Terrenys en desús des de Ronda Reus 

 

Fotografia nº 45.- Ronda Reus. 
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Fotografia nº 46.- Ronda Reus amb Cervantes. 

 

Fotografia nº 47.- Carrer Cervantes amb els terrenys a urbanitzar al fons. 
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Fotografia nº 48.- Carrer Cervantes. 

 

 

Fotografia nº 49.- Ronda Reus des del Carrer Cristòfol Despuig. 
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Fotografia nº 50.- Gasolinera al la Ronda Reus. 

 

 

Fotografia nº 51.- Terrenys a urbanitzar des de Ronda Reus amb Cristòfol 

Despuig. 
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Fotografia nº 52.- Terrenys a urbanitzar des de Cristòfol Despuig al fons pas 

provisional. 

 

 

Fotografia nº 53.- Actual estació de Tren. 
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ANNEX Nº 13. GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

 

 

 



Obra:

Situació:

Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 340.00 t 200.00 m3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 1229.30 0.512 1161.08

formigó 170101 0.084 576.49 0.062 426.04

petris 170107 0.052 14208.15 0.082 10179.97

metalls 170407 0.004 14.57 0.0009 3.20

fustes 170201 0.023 51.15 0.0663 144.61

vidre 170202 0.0006 1.63 0.004 3.67

plàstics 170203 0.004 3.52 0.004 8.90

guixos 170802 0.00 0.00

betums 170302 0.009 6555.33 0.0012 8403.50

fibrociment 170605 0.01 179.95 0.018 74.57

0.7286 22820.087 t 0.7504 20405.54 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.05 0.000 0.045 0.00

obra de fàbrica 170102 0.015 0.000 0.018 0.00

formigó 170101 0.032 0.000 0.0244 0.00

petris 170107 0.002 0.000 0.0018 0.00

guixos 170802 0.003927 0.000 0.00972 0.00

altres 0.001 0.000 0.0013 0.00

   embalatges 0.038 0.000 0.08 0.00

fustes 170201 0.0285 0.000 0.067 0.00

plàstics 170203 0.00608 0.000 0.008 0.00

paper i cartró 170904 0.00304 0.000 0.004 0.00

metalls 170407 0.00038 0.000 0.001 0.00

residu de construcció 0.000 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 0.00 t 0.00 m3

-
-
-
-
-
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres residus 
de la construcció 

RESIDUS                                               
Rehabilitació 

minimització
codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i  gestió de residus de 
construcció i demolició
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

residu d'enderroc 

5.-
6.-

PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE - TORTOSA CENTRE

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

CENTRE URBÀ DE LA CIUTAT DE TORTOSA

TORTOSA Comarca : BAIX EBRE

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

7.-
8.-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

1/4



Formigó 160 576.49
Maons, teules i ceràmics 80 1229.30
Metalls 4 14.57
Fusta 2 51.15
Vidres 2 1.63
Plàstics 1 3.52
Paper i cartró 1 0.00
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si no

Contenidor per Metalls si no

Contenidor per Fustes si no

Contenidor per Plàstics si no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) no no

- altres

-
-
-

si

-

tipus de residu

No especial
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                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             RESIDUS                                               
RehabilitacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i  gestió de residus de 

construcció i demolició

Residus que contenen PCB -
Terres contaminades

cal separar 

individualment tipus de residu

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres residus 
de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

si inert
si inert

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la  mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individual itzadament en les fraccions seguents si la generaci ó per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte

no no especial
si no especial

si no especial
si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

no no especial
si especial

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PLANTA DE TRIATGE DE 
ROQUETES

POL. IND. 45-47 CAMÍ RACÓ 
D'HOMEDO, PARC. 11-12 I 43-44. 
43520 ROQUETES E-1139.09

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

gestor adressa codi del gestor

2/4



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0.00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 0.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 9.00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  
runa bruta

 m3  (+35%) 0.00 €/m3 0.00 €/m3 0.00 €/m3 9.00 €/m3

Formigó 0.000 0.00
Maons i ceràmics 22820.087 205380.78

Metalls 0.000 0.00
Fusta 0.000 0.00
Vidres 0.000 0.00
Plàstics 0.000 0.00
Paper i cartró 0.000 0.00
Guixos i no especials 0.000 0.00

Perillosos Especials 0.00

205380.78

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€

340.00 t 200.00 m3

22820.09 t 20405.54 m3

   Càlcul de la fiança 200.00 m3
6.01 1202.00 euros

20405.54 m3
12.02 245274.59 euros

m3

246476.59 euros
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EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE R ESIDUS ES DE 205380.78

205380.78

0.00 0.00

0.000

0.00

0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

eu/m3

0.000

Total de residus d'excavació

20605.54

Total de residus de construcció i enderroc

0.000

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:
RESIDUS                                               

Rehabilitació REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i  gestió de residus de 
construcció i demolició

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  

Residus d'excavació (1)

Valoritzador / Abocador          

 pressupost i fiances

Costos

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

PRESSUPOST ESTIMATIU

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres residus 
de la construcció 

0.00 0

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació          Transport                                                                
runa neta

3/4



Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -

Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i  gestió de residus de 
construcció i demolició

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CO NTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   
RESIDUS                                         

Rehabilitació i ampliació

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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1 INTRODUCCIÓ. 

L’objecte d’aquest annex és descriure els treballs necessaris per executar l’obra, així com 

realitzar una estimació de la duració d’aquesta. 

 

2 PROCEDIMENT CONSTRUCTIU. 

A continuació s’analitzen les diferents activitats que configuren l’execució de la obra així 

com l’estimació de la duració de cada una de les activitats. 

 

2.1 INICI DE L’OBRA. 

En aquesta fase es realitzarà el ballat de l’obra, així com l’ instal·lació de les casetes d’obra i 

el subministre dels serveis necessaris per l’execució de l’obra. 

També s’executaran les cales necessàries per la localització dels servis afectats per l’obra, 

així com el replanteig de l’obra per tal d’iniciar les tasques del moviment de terres. 

Duració de l’activitat: 10 dies. 

 

2.2 DEMOLICIONS. 

En aquesta activitat es realitza la retirada d’elements, vegetació i edificació necessaris per a 

la correcta execució de l’obra.  

 S’efectua la demolició de les edificacions presents en el sector a urbanitzar, 

concretament l’estació actual de ferrocarril, un magatzem i una edificació situada al 

costat del parc . També es retiraran les antigues casetes de canvi d’agulles i els 

murs del terraplè ferroviari. 

 Es realitza la retirada d’elements com pot ésser mobiliari urbà enllumenat i serveis 

existents. 

 S’efectua la demolició del paviment dels carrers a urbanitzar, així com les antigues 

andanes de l’estació de tren. 

 Paral·lelament es procedeix a realitzar la retirada dels arbres situats en el terraplè 

que forma la infraestructura ferroviària al costat del parc municipal. Són una 
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trentena d’arbres de més de vint metres d’altura i es requereix maquinaria especial 

per efectuar la seva retirada. 

La runa obtinguda es clarificarà segons la seva naturalesa per tal de traslladarse a la 

instal·lació pertinent pel seu reaprofitament, reciclatge o deposició. Tots aquella runa que es 

pugui es reutilitzarà per l’execució dels treballs d’urbanització. 

Duració de l’activitat: 20 dies. 

 

2.3 MOVIMENTS DE TERRES. 

El moviment de terres consta bàsicament de l’anivellament de l’antiga intersecció entre 

l’Avinguda Generalitat i la línia de ferrocarril.  

Es procedeix de la següent manera: 

 Retirar els terraplens de la estructura ferroviària. 

 Aportar terres de tipus seleccionat per efectuar el posterior anivellament de 

l’Avinguda Generalitat. 

 Realitzar totes les operacions necessàries per tal d’obtenir la subbase dels carrers 

de la urbanització. 

La terra vegetal extreta serà transportada fins aquelles àrees de zones verdes on hi hagi 

previst la plantació d’espècies vegetals dins del sector d’urbanització. En el cas que hi hagi 

sobrants es transportaran fins l’acopi o lloc de reposició que indiqui la direcció de l’obra. 

Els sòls transportats en l’excavació dels desmunts seran estesos en capes de com a màxim 

30 cm i compactes segons indiquen les prescripcions tècniques del present projecte. Els 

sòls procedents de préstecs també seran estesos segons el comentat anteriorment. 

Duració de l’activitat: 40 dies. 

 

2.4 EXECUCIÓ XARXA D’AIGUA PLUVIALS. 

Es realitzarà l’excavació de les rases per tal de situar a cota les canonades que formaran les 

xarxes d’aigua pluvial.  Realitzada l’excavació, es realitzarà el repàs i compactació del fons 

de la rasa i l’extensió de la sorra que formarà el llit de la canonada. Seguidament es 

col·locaran les canonades de les diferents xarxes, tot realitzant-se l’arronyonat de les 

canonades amb sorra compactada segons les especificacions tècniques del plec de 

condicions. S’executaran també les connexions dels tubs de les escomeses de les cases, 

així com dels embornals. També s’executaran els pous “in situ” mitjançant solera de formigó, 
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parets d’obra o anells prefabricats de formigó, con de reducció i execució de mitja canya en 

l’interior del pou. 

Es realitzarà la protecció dels tubs amb sorra, 15 cm per sobre de la generatriu superior del 

tub i es procedirà al reblert de les rases amb el terreny excavat, disposant-se en capes de 

30 cm compactades segons especificacions del plec de condicions. 

Duració de l’activitat: 28 dies. 

 

2.5 EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS. 

Per tal de disposar d’espai necessari per al treball de la maquinaria, es realitzarà 

seguidament les rases de les xarxes de serveis, tot disposant els cables, canonades i 

arquetes i massissos de fonamentació que forment les diferents xarxes.  

Es realitzaran els prismes de formigó que realitzen els creuaments indicades a les cotes 

indicades en els plànols del projecte.  

Duració de l’activitat: 60 dies. 

 

2.6 EXECUCIÓ VORADA I RIGOLA. 

El col·locaran les vorades i rigoles que delimiten la calçada de la vorera sobre base de 

formigó, tot executant simultàniament els embornals de la xarxa de pluvials. 

Duració de l’activitat: 30 dies. 

 

2.7 EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT 

VORERA. 

Es realitzarà l’extensió del tot-u que formarà la base del paviment de la calçada dels carrers, 

tot adaptant les pendents a les especificades en el projecte. S’estendrà el material en 

tongades de com a màxim 30 cm i es compactarà segons especificacions del plec de 

condicions.  

També es realitzarà el reblert de les voreres en el trasdos de la vorada, fins arriba a la cota 

de la base de formigó de la vorera. El reblert es compactarà d’acord el plec de condiciones 

del projecte. 

Duració de l’activitat: 24 dies. 
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2.8 EXECUCIÓ PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ FANALS. 

Finalitzat el reblert de la vorada es procedirà al replanteig del massissos de formigó dels 

fanals així com l’extensió de la base de formigó de la vorera. En els massissos es deixaran 

embeguts els perns dels fanals i s’estendrà la base de formigó de la vorera, tot reglejant i 

vibrant la superfície. 

Simultàniament a l’execució de la base de formigó s’iniciarà la col·locació del paviment de 

les voreres i col·locació de les tapes de fosa. 

En aquesta fase també s’executarà l’extensió de les capes de mescla bituminosa que 

formaran les calçades dels carrers. Es realitzarà el reg d’imprimació i el reg d’adherència 

previ a l’extensió de les respectives capes i es compactaran segons les especificacions del 

plec de condiciones tècniques. 

Els fanals dels carrers es col·locaran prèviament a l’execució del paviment, per tal d’acabar 

correctament el paviment contra el fanal. 

Duració de l’activitat: 100 dies. 

 

2.9 SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI URBÀ. 

Finalitzat els paviments, es procedirà a la col·locació i pintat de la senyalització dels 

diferents carrers, així com la col·locació del mobiliari urbà definida en els plànols del 

projecte. 

Duració de l’activitat: 8 dies. 

 

2.10 ACABATS D’OBRA. 

Sempre queden tasques que tal de finalitzar l’obra, es per aquest motiu que es reserva un 

temps per tal de dur a terme aquestes tasques. 

Duració de l’activitat: 20 dies. 

 

2.11 RETIRADA D’OBRA. 

En aquesta etapa es retirarà la runa de l’obra, així com la retirada dels materials sobrants de 

l’obra. Es desmuntaran les instal·lacions auxiliars per l’execució de l’obra i s’adequaran les 

terres segons especificacions de direcció d’obra. 

Duració de l’activitat: 6 dies. 
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2.12 SEGURETAT I SALUT. 

Aquesta tasca es durà a terme durant tota la duració de l’obra, segons especificacions de la 

direcció facultativa. 

Duració de l’activitat: durant tota l’obra 180 dies. 

 

2.13 CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA. 

Aquesta tasca es durà a terme durant tota la duració de l’obra, segons especificacions dels 

coordinador de seguretat i salut. 

Duració de l’activitat: durant tota l’obra 180 dies. 

 

2.14 FI D’OBRA. 

Es procedirà a l’obertura dels carrers per la circul·lació de vehicles i vianants. 

 

3 PLANIFICACIÓ DE L’OBRA. 

A continuació afegim d’un diagrama de Gantt on representem la planificació de l’obra amb 

les duracions de les activitats i  les seves relacions. La combinació de les activitats i les 

relacions ens donarà el temps de duració de l’obra. 

La duració de l’obra es preveu que sigui de 24 mesos. 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICI DE L'OBRA 10 días dom 01/11/15 vie 13/11/15

2 DEMOLICIONS 20 días dom 15/11/15 vie 11/12/15

3 MOVIMENTS DE TERRES 37 días lun 14/12/15 mar 02/02/16

4 RETIRADA TERRA VEGETAL 18 días lun 14/12/15 mié 06/01/16

5 DESMUNTS I TERRAPLENS 22 días mié 06/01/16 jue 04/02/16

6 EXECUCIÓ XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 
I PLUVIALS

28 días dom 07/02/16 mié 16/03/16

7 EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS 60 días jue 17/03/16 mié 08/06/16

8 EXECUCIÓ VORADA I RIGOLA 30 días jue 09/06/16 mié 20/07/16

9 EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE 
PAVIMENT I REBLERT VORERA

24 días jue 21/07/16 mar 23/08/16

10 EXECUCIÓ PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ 
FANALS

100 días mié 24/08/16 mar 10/01/17

11 SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ 
MOBILIARI URBÀ

8 días mié 11/01/17 vie 20/01/17

12 ACABATS D'OBRA 20 días lun 23/01/17 vie 17/02/17

13 RETIRADA D'OBRA 6 días lun 20/02/17 lun 27/02/17

14 SEGURETAT I SALUT 346 días dom 01/11/15 lun 27/02/17

15 CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA 346 días dom 01/11/15 lun 27/02/17

16 FI D'OBRA 0 días lun 27/02/17 lun 27/02/17 27/02

N D E F M A M J J A S O N D E F M A
Semestre 1, 2016 Semestre 2, 2016 Semestre 1, 2017

Tarea

División

Hito

Resumen

Tarea resumida

División resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBA NÍSTICA 2 (PAU 2) DEL TERME MUNICIPAL 
DE FREGINALS.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 19.83000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 19.44000 €
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 20.49000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 20.49000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 19.83000 €
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 19.83000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26.24000 €
A013H000 H Ajudant electricista. 17.58000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 17.61000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23.89000 €
A0140000 H MANOBRE 16.61000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 17.19000 €
A016P000 H PEÓ JARDINER 17.01000 €
O0121000 H Oficial 1era 14.69000 €
O0140000 H Manobre 12.30000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14.37000 €
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 59.20000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 62.84000 €
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICS 47.87000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86.18000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71.05000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86.18000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82.41000 €
C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 50.00000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 58.54000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56.95000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62.96000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t. 50.44000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59.14000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66.20000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm. 8.67000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t. 31.33000 €
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 32.35000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45.73000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40.14000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41.32000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42.27000 €
C1504R00 h Part proporcional d'accessoris per a columnes. 37.80000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48.98000 €
C150MC50 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball

de 21 m , sense operari
22.40000 €

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO 6.00000 €
C1503000 h Camió grua. 44.62000 €
C15030000 h Camió grua 44.62000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28.42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1.77000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2.87000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53.99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60.52000 €
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 9.12000 €
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA 33.32000 €
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 25.48000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3.62000 €
C2005000 h Regle vibratori 4.53000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3.48000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45.59000 €
CRE23000 h Motoserra 3.11000 €
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21.79000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 0.94000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19.18000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18.77000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19.66000 €
B031S400 tn Sorra de cantera de 0 a 5 mm. 12.55000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18.60000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19.64000 €
B0371000 m3 Tot-u natural 17.89000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18.90000 €
B0382400 m3 Grava-ciment GC20 28.95000 €
B03D1000 M3 Terreny seleccionat 11.98000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN

SACS
83.93000 €

B051E201 tn Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs. 160.16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0.09000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0.41000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0.43000 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

42.19000 €

B0621EE60 ut Vàlvula de comporta serie 06/30 de la casa AVK o similar, unió per brides DN 90, cos i tapa
EN-GJS-500-7 (GGG-50) segons EN-1563, comporta EN-GJS-500-7 + EPDM, revestiment interior
i exterior epoxi amb gruix mínim 250 micres (qualitat GSK), eix AISI-420 (x20 Cr 13), totalment
muntada al fons de la rasa.

124.60000 €

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

59.86000 €

B0641050 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

53.63000 €

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

57.38000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55.93000 €

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

55.93000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

72.51000 €

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.

55.05000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ 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

55.71000 €

B0710150 tn Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2.

33.31000 €

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

30.48000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

160.00000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3.27000 €
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MATERIALS

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1.31000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2.63000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0.20000 €
B0FA1HA0 u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0.11000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45.00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85.00000 €

B3710001 M3 Excavacio en rases i pous sense classificar 6.73000 €
B44Z501J KG ACER A/42-B (S 275 JR), EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,

TREBALLAT AL TALLER I GALVANITZAT
1.59000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1.45000 €
B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 6.80000 €
B96517D1 ML VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA

T3 DE 28X14 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

5.70000 €

B96616E0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340.

17.25000 €

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 8.27000 €
B9E1D300 m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà. 6.46000 €
B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8.65000 €
B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14.12000 €
B9F1N100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu superior 11.98000 €
B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu superior 17.82000 €
B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
53.45000 €

B9H112E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

54.02000 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52.97000 €

B9H11AE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

52.95000 €

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

49.38000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8.11000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3.72000 €
BBM11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 56.51000 €
BBM12602 U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1

D'INTENSITAT
54.72000 €

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT

85.72000 €

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 67.20000 €
BBM1BQE2 u Placa d'orientació o situació, de 95x95 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 253.60000 €
BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 3.67000 €
BBMZU240 M SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 80 MM DE

DIAMETRE, GRUIX ENTRE 3 I 5 MM, PINTAT AMB PINTURA EN POLS DE POLIESTER
ANODITZAT, INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIO I ACCESSORIS

29.19000 €
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BD5Z9CC0 ut Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

40.83000 €

BD7F7570 M Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9.25000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4.59000 €

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6.58000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6.86000 €

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

16.25000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17.65000 €

BD7JQ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

38.99000 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

42.45000 €

BD7JS140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

73.97000 €

BD7JY140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

130.92000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74.55000 €
BDDZ51D0 ut Graó de varilla d'acer de diàmetre 12 recoberta de poliprolilè, cumpleix normat UNE 127.001, relleu

antilliscant i dimensions 300x235x25mm.
4.60000 €

BDDZAED0 ut Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, certificat AENOR

180.24000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària. 0.11000 €
BDK214 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 45.22000 €
BDK21435 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 20x15x20 cm, per a instal·lacions de

serveis.
12.36000 €

BDK21436 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis.

16.36000 €

BDKZH9C0 ut Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

27.57000 €

BFA19340 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

0.85000 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0.32000 €

BFB16420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2.

0.54000 €

BFB16421 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2.

0.71000 €

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2.24000 €
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BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3.55000 €

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5.02000 €

BFB26001 M TUB DE POLIETILE 16 MM TIPUS TEC-LINE, AMB GOTEIJADORS C/. 30 CM 1.18000 €
BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE

PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131
1.68000 €

BFBC1324 U Reductor de pressió 29.69000 €
BFBC1328 U Filtre d'anelles arkal 320.00000 €
BFWA1940 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 4.28000 €
BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
27.52000 €

BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de PEAD,
10 bar de pressió nominal, per a soldar.

37.29000 €

BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

44.45000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3.29000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

5.10000 €

BFYA1940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0.21000 €

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0.34000 €

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat.

0.41000 €

BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

0.48000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0.05000 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0.08000 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

3.54000 €

BG22RJ10 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.

2.86000 €

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3.51000 €

BG321170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, color verd-groc, amb aïllament PVC.

1.60000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2. 1.17000 €
BG3ME401 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1KV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),

coberta de polietile reticulat (XLPE) i armadura lleugera de flexios d'acer tipus F, de 4x6 mm2.
2.13000 €

BGD2E010 U Placa de presa de terra de 500x500x3mm. 10.78000 €
BGDZE020 U Cartutx per a soldadura cadweld. 1.12000 €
BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi. 0.61000 €
BGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE

21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA de potència, tensió assignada 36 kV,
tensió primari 25 kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%,

12 184.00000 €
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protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

BGW38000 U Part proposcional d'accessoris per a conductors de coure nus. 0.30000 €
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 0.11000 €
BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, reductors de flux i programació

per rellotge astronòmic.
4 484.27000 €

BHGWU001 ut Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94.16000 €
BHN32230 ut Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a

pressió alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport.
293.03000 €

BHR113DD ut Columna de planxa d'acer galvanitzat tipos Nikolson 2 trams, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5.

210.32000 €

BHWM1000 ut Part proporcional d'accessoris per a columnes. 39.85000 €
BJM35BE0 u Ventosa trifuncional per a aigua potable i tractada (no residual), marca AVK serie 701-41, o similar,

amb unió roscada BSP a 2'', temperatura máxima de treball 90 ºC, pressió mínima de treball 0,2
bar, assatjada a 1,5 xPN, base de bronze y cos de nylon reforçat, flotador de polipropilé, junta
tòrica BUNA-N, i junta de tancament en EPDM.

266.40000 €

BJS11262 U Valvules mascle 14.27000 €
BJS11263 U Colze mascle femella de 1 1/2'' de llautó 8.56000 €
BJS11264 U T de 1 1/2'' de llautó 8.56000 €
BJS11265 U Enllaç mixte de 501/2'' mascle de llautó 8.56000 €
BJS11399 U By pas mestre 119.90000 €
BJSBCI01 U Vàlvula de descàrrega automàtica 6.41000 €
BJSBCI02 U Vàlvula manual 5.46000 €
BM213620 u HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE

DIÀMETRE I DE 4' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA
245.93000 €

BM621E50 ut Vàlvula de comporta serie 06/30 de la casa AVK o similar, unió per brides DN 110, cos i tapa
EN-GJS-500-7 (GGG-50) segons EN-1563, comporta EN-GJS-500-7 + EPDM, revestiment interior
i exterior epoxi amb gruix mínim 250 micres (qualitat GSK), eix AISI-420 (x20 Cr 13), totalment
muntada al fons de la rasa.

281.50000 €

BM642E67 ut Junta flexible DN 110 termoplástica. 2.08000 €
BM642E065 ut Junta flexible DN 90 termoplàstica de la casa Masa o similar. 1.53000 €
BM782A86 ut Part proporcional de cargolería per muntatje de vàlvula. 20.86000 €
BM782A87 ut Part proporcional de cargoleria per muntage de válvula. 24.53000 €
BN3164F0 ut Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'' de la casa TMM, o similar, de PN 80

de pressió nominal, llautó niquelat DIN 17660, maneta de mariposa de llautó recobert de epoxi,
sortida hexagonal comexxió a tub mascle.

110.56000 €

BN75D320 ut Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt.

4 350.55000 €

BN929320 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
PN, de bronze, preu alt

625.04000 €

BNZ115E0 ut Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

134.63000 €

BQ115TQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

186.68000 €

BQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

179.93000 €

BQ211110 ut Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm.

59.35000 €
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BQB21511ESK u Jardinera TRAM de SANTA & COLE versió rectangular de 1,00m per 0,45m d'ample i 0,50m
d'alçària. La jardinera està realitzada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintura color negre. Incorpora uns forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per
degoteig. L'element es col·loca simplement recolzat. No necessita manteniment. Pes: 172kg.
Transport i col·locació no inclosos. , ref. 1219 de la serie Jardinera Tram rectangular de 1,00m de
SANTA&COLE

1 020.00000 €

BQB226A2HKT u Jardinera CASICILINDRICA de SANTA & COLE versió circular de diàmetre 1,00 m. La jardinera
està realitzada d'una sola peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color gris.
L'element es col·loca simplement recolzat. No necessita manteniment. Pes: 226 kg. Transport i
col·locació no inclosos. , ref. 433 de la serie Jardinera Casicilíndrica circular de Ø1,00m de
SANTA&COLE

1 395.00000 €

BQC216H0K61 u Equip de soterrament de 3 contenidor de residuss tradicionals de càrrega posterior de 2000 litres,
amb plataforma elevadora hidràulica accionada per dos cilindres de simple efecte i bústia
d'abocament de ferro pintat, ref. H3 d'EQUINORD

14 600.00000 €

BQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1,
amb capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació superficial

1 858.91000 €

BR41123C u Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 295.25000 €
BR42122C u Celtis australis 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
213.16000 €

BR44E219 u Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 31.11000 €
BR45441A u Robinia pseudoacacia de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 38.50000 €
BR476553 U POPULUS ITALICA NIGRA DE 18/20 CM DE PERIMETRE DE TRONC  I ARREL NUA 31.65000 €
BR4A76B1 u Bellis perennis en test 17 cm 2.35000 €
BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 4.49000 €
COLZ0001 ut Colze 90ª amb canonada corrugada DN250 i SN-8. 30.34000 €
COLZ002 ut Colze 90ª amb canonada corrugada DN250 i SN-8. 30.34000 €
COLZE002 ut Colze 90º de DN 630 de tub corrugat SN-8. 941.24000 €
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

78.54000 €

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

84.58000 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

90.24000 €

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.

108.90000 €

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

105.72000 €

FD334321 ut Separador de plàstic per formació de prismes de telecomunicacins formigonats, diàmetre 110 0.15000 €
FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 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.

2.15000 €

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3.29000 €

KJUT0001 ut Junta d'escomesa de cautxú EPDM de baixa duresa de diàmetre 250/630. 64.43000 €
KJUT002 ut Junta d'escomesa de cautxú EPDM de baixa duresa de diàmetre 250/400. 64.43000 €
MES64TT02 ut Toma simple electrosoldable de la marca Iberfusion, o similar, de diàmetre 125mm x 32mm, de

PE-100, PN 16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.
34.60000 €

MES69TE01 ut Maniguet electrosoldable de PE de diàmetre 32 mm de la casa Iberfusión, o similar, de PE-100, PN
16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

8.31000 €
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MES69TE02 ut Maniguet electrosoldable de PE de diàmetre 125 mm de la casa Iberfusión, o similar, de PE-100,
PN 10, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

19.32000 €

MES69TE10 ut Maniguet electrosoldable PE de diàmetre 32 mm de transició a mascle de bronze de 1'' de la
casa Iberfusión, o similar, de PE-100, PN 16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

18.19000 €

MES69TE11 ut Maniguet electrosoldable PE de DN 100 mm de transició a brida de fosa de la casa Iberfusión, o
similar, de PE-100, PN 16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

157.66000 €

P0604220 M3 Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm 37.26000 €
P0B42000 M2 Protecció de xapa metal·lica galvanitzada per a pedestal d'1 MM de gruix de 140x30 CM i costers

perfils en z, inclòs elements de fixació, segons detall
29.75000 €

PD621500 UT Obturador estanc per a tub de 125 MM 7.69000 €
PD621502 UT Obturador estanc per a conducte de 63 mm 7.69000 €
PDK21000 UT Pericó de 40x40x55 CM de dimensions interiors amb mòduls de plàstic d'alta resistència 108.18000 €
PDK21100 UT Pericó de 70x70x85 CM de dimensions interiors  amb mòduls de plàstic d'alta resistència 261.91000 €
PDK21130 UT Pericó de 70x140x85 cm 438.14000 €
PDK25130 UT Marc i tapa de fundició per a pericó de 70x70 CM de dimensions interiors lliures per vorera, segons

plànol de detall 5
161.07000 €

PDK25140 UT Marc i tapa de fundició per a pericó de 40x40 CM de dimensions interiors lliures, segons plànol de
detall 5

39.07000 €

PDK25510 UT Marc metàl·lic i tapes de fundició per a pericó de 70x140 CM de dimensions interiors lliures, segons
plànol de detall 5

322.14000 €

PDK25520 UT Marc i tapa per a per a pedestal de 140x30 CM, segons plànols de detall 5 109.80000 €
PDK26001 UT Tubs, colzes, maniguets reductors, inloent junta d'estanqueitat 81.49000 €
REC35RE002 ut Enllaç mixte roscat mascle de PP de la casa Jintem, o similar, de diàmetres 25-1'', PN 16, segons

ISO R7, UNI 338, DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i UNE EN 715, 911, 771 E, ISO 3501,
ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459 per l'enllaça tub de PE. Cos de PP, enllaç roscat PP i juntes
tòriques NBR FPM.

1.83000 €

REC35RE004 ut Enllaç mixte roscat mascle de PP de la casa Jintem, o similar, de diàmetres 40-1'', PN 16, segons
ISO R7, UNI 338, DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i UNE EN 715, 911, 771 E, ISO 3501,
ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459 per l'enllaça tub de PE. Cos de PP, enllaç roscat PP i juntes
tòriques NBR FPM.

3.76000 €

TA001KK1 ut Tapa d'alumini per registre d'aigua de dimensions 150x200, amb inscripció Aigua. 8.46000 €
TRA0001A ut Trampilló per vàlvules enterrades tipo PURDIE de la Serie 80/42 de la marca AVK, o similar, amb

caixa de poliamida PA i tapa de PP40% FV de 145mm, cargol en acer innoxidable A2, resistent al
calor màx. 180ºC (DIN 4059), resistència a la càrrega segons EN 7057, cumpliment homologacions
DIN, EN, NEN, DVGW.

32.01000 €

VAL02TT005 ut Vàlvula de esfera semi-compacta de PP de la casa Jintem, o siminar, de diàmetre 1''-32mm femella
rosca gas -tub de PE, PN 16, segons ISO R7, UNI 338, DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i
UNE EN 715, 911, 771 E, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459 per l'enllaça tub de PE. Cos
de PP, enllaç roscat PP, bola PP, maneta de PP, juntes tòriques NBR FPM, cargols Fe/Zn.

15.78000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1.000 65.50000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1.050 /R x 17.19000 = 18.04950

Subtotal: 18.04950 18.04950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.750 /R x 1.77000 = 1.32750

Subtotal: 1.32750 1.32750
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 83.93000 = 16.78600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.520      x 19.18000 = 29.15360

Subtotal: 45.93960 45.93960

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.18050

COST DIRECTE 65.49710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65.49710
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PARTIDES D'OBRA

29522012 m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit
pesat, format per paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de 16 cm, amb capa de trànsit de
6 cm capa intermèdia de 10 cm, amb base de tot-u
artificial, sobre esplanada E2

Rend.: 1.000 26.92 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

0.200      x 28.46000 = 5.69200

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

1.000      x 0.56000 = 0.56000

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

1.000      x 0.56760 = 0.56760

F9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

0.230      x 53.27285 = 12.25276

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0.138      x 56.86285 = 7.84707

Subtotal: 26.91943 26.91943

COST DIRECTE 26.91943
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.91943

29522622 m2 Ferm flexible per a freqüència mitjana de trànsit
pesat, format per paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de 8 cm, amb capa de trànsit de 8
cm, amb base de granulat-ciment i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada E2

Rend.: 1.000 23.32 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0.184      x 56.86285 = 10.46276

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

0.150      x 27.63721 = 4.14558

F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

0.200      x 40.70271 = 8.14054

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

1.000      x 0.56760 = 0.56760

Subtotal: 23.31648 23.31648

COST DIRECTE 23.31648
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.31648

2963C201 m2 Ferm per a freqüència baixa de trànsit pesat format
per llambordins de formigó de 10 cm de gruix amb
base de tot-u artificial, sobre esplanada E1

Rend.: 1.000 33.02 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra
F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del

material al 98% del PM
0.200      x 28.46000 = 5.69200

F9F2K121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
irregular amb cares corbes, de gruix 10 cm, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

1.000      x 27.32650 = 27.32650

Subtotal: 33.01850 33.01850

COST DIRECTE 33.01850
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.01850

P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m
de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre
40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70
cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

Rend.: 1.000 1 090.09 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12.000      x 16.70032 = 200.40384

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

1.000      x 90.80265 = 90.80265

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3.500      x 215.84755 = 755.46643

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1.000      x 43.41578 = 43.41578

Subtotal: 1 090.08870 1 090.08870

COST DIRECTE 1 090.08870
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1 090.08870

BVAH8123 ut Jornada d'inspecció i pas de mandril per les
instal·lacions de telecomunicacions.

Rend.: 1.000 678.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

BVAH9101 ut Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del
Projecte i del REBT.

Rend.: 1.000 468.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 CPFD0002 ud Canal de protecció dels conductors fins CS,
homologada per l'empresa distriduidora del servei,
per montatge en interior d'armari prefabricat de
formigó. Totalment muntada en obra.

Rend.: 1.000 95.00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-3 CSSITK002 ud Caixa de Seccionament muntada en interior d'armari
prefabricat, sortida a la CGP per la part superior,
sortida de la línea de distribució per la part inferior,
homologada per l'empresa subministradora del servei,
de dimensions aproximades 536x516x227 mm.
Totalment muntada en obra.

Rend.: 1.000 534.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

DESINFE ut Desinfecció de la canonada amb el seu corresponent
certificat tècnic segons normes UNE-EN 805,
UNE-EN ISO 9308-01, UNE-EN 901 i RD 140/2003.

Rend.: 1.000 936.58 €

______________________________________________________________________________________________________________

E144027 U CAIXA DE CONNEXIO TIPUS TBOS DE 1 ESTACIÓ
O SIMILAR MUNTAT EN PERICÓ SECTORIAL

Rend.: 1.000 150.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

E144029 U CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, VVIA RÀDIO
,TIPUS TBOS O SIMILAR, INCLOU COL.LOCACIÓ I
MUNTATGE DISN ARQUETA I PART
PROPORCIONAL DE PECES DE CONNEXIÓ.

Rend.: 1.000 420.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

E144030 U SOLENOIDE D'IMPULSOS COMPACTE TBOS
MUNTAT SOBRE ELECTROVALVULA

Rend.: 1.000 39.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 EKJ98AY1 ut Escomesa a comptador particular de diàmetre 3/4'',
formada per toma simple underpart DN 125-32mm
electrosoldable de la casa Iberfusion o similar,
maniguet electrosoldable de PE diàmetre 32 mm de
la casa Iberfusión o similar, tub de PE-100, PN-10, de
diàmetre 32mm, válvula semicompacta de bola de PP
de la casa Jintem, o similar, de diàmetre 1''-32mm,
enllaç mixte rosca mascle de PE diàmetres 3/4''-1'' i
tub tub de PE-100, PN-16, de diàmetre 3/4'' fins
comptador. Inclou excavació de rasa i arqueta,
protecció de tub amb sorra i càrrega de terres
sobrants i transport fins lloc de reutilització de l'obra.

Rend.: 1.000 101.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1.000 /R x 17.61000 = 17.61000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1.000 /R x 20.49000 = 20.49000

Subtotal: 38.10000 38.10000
Materials

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.000      x 0.32000 = 0.32000

BFB16420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2.

1.000      x 0.54000 = 0.54000

REC35RE00 ut Enllaç mixte roscat mascle de PP de la casa Jintem,
o similar, de diàmetres 25-1'', PN 16, segons  ISO R7,
UNI 338, DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i
UNE EN 715, 911, 771 E, ISO 3501, ISO 3503, ISO
3458, ISO 3459 per l'enllaça tub de PE. Cos de PP,
enllaç roscat PP i  juntes tòriques NBR FPM.

1.000      x 1.83000 = 1.83000

VAL02TT00 ut Vàlvula de esfera semi-compacta de PP de la casa
Jintem, o siminar, de diàmetre 1''-32mm femella rosca
gas -tub de PE, PN 16, segons  ISO R7, UNI 338,
DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i UNE EN 715,
911, 771 E, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459

1.000      x 15.78000 = 15.78000
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per l'enllaça tub de PE. Cos de PP, enllaç roscat PP,
bola PP, maneta de PP, juntes tòriques NBR FPM,
cargols Fe/Zn.

MES69TE01 ut Maniguet electrosoldable de PE de diàmetre 32 mm
de la casa Iberfusión, o similar, de PE-100, PN 16,
segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 8.31000 = 8.31000

MES64TT02 ut Toma simple electrosoldable de la marca Iberfusion, o
similar, de diàmetre 125mm x 32mm, de PE-100, PN
16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 34.60000 = 34.60000

Subtotal: 61.38000 61.38000

DESPESES AUXILIARS 5.00 % 1.90500

COST DIRECTE 101.38500
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101.38500

EKJ98AY3 ut Escomesa a comptador particular de diàmetre 1 1/4'',
formada per toma simple underpart DN 125-32mm
electrosoldable de la casa Iberfusion o similar,
maniguet electrosoldable de PE diàmetre 32 mm de
la casa Iberfusión o similar, tub de PE-100, PN-10, de
diàmetre 32mm, válvula semicompacta de bola de PP
de la casa Jintem, o similar, de diàmetre 1''-32mm,
enllaç mixte rosca mascle de PE diàmetres 3/4''-1'' i
tub tub de PE-100, PN-16, de diàmetre 3/4'' fins
comptador. Inclou excavació de rasa i arqueta,
protecció de tub amb sorra i càrrega de terres
sobrants i transport fins lloc de reutilització de l'obra.

Rend.: 1.000 103.71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1.000 /R x 20.49000 = 20.49000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1.000 /R x 17.61000 = 17.61000

Subtotal: 38.10000 38.10000
Materials

REC35RE00 ut Enllaç mixte roscat mascle de PP de la casa Jintem,
o similar, de diàmetres 40-1'', PN 16, segons  ISO R7,
UNI 338, DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i
UNE EN 715, 911, 771 E, ISO 3501, ISO 3503, ISO
3458, ISO 3459 per l'enllaça tub de PE. Cos de PP,
enllaç roscat PP i  juntes tòriques NBR FPM.

1.000      x 3.76000 = 3.76000

BFB16420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2.

1.000      x 0.54000 = 0.54000

BFB16421 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2.

1.000      x 0.71000 = 0.71000

MES64TT02 ut Toma simple electrosoldable de la marca Iberfusion, o
similar, de diàmetre 125mm x 32mm, de PE-100, PN
16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 34.60000 = 34.60000

MES69TE01 ut Maniguet electrosoldable de PE de diàmetre 32 mm
de la casa Iberfusión, o similar, de PE-100, PN 16,
segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 8.31000 = 8.31000

VAL02TT00 ut Vàlvula de esfera semi-compacta de PP de la casa
Jintem, o siminar, de diàmetre 1''-32mm femella rosca
gas -tub de PE, PN 16, segons  ISO R7, UNI 338,
DIN 2999, UNE 19009 per les rosques i UNE EN 715,
911, 771 E, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459
per l'enllaça tub de PE. Cos de PP, enllaç roscat PP,

1.000      x 15.78000 = 15.78000
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bola PP, maneta de PP, juntes tòriques NBR FPM,
cargols Fe/Zn.

Subtotal: 63.70000 63.70000

DESPESES AUXILIARS 5.00 % 1.90500

COST DIRECTE 103.70500
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103.70500

P-5 EN929324 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt embridada, de
diàmetre nominal 50 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1.000 642.44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.450 /R x 17.61000 = 7.92450
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.450 /R x 20.49000 = 9.22050

Subtotal: 17.14500 17.14500
Materials

BN929320 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb brida, de
50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

1.000      x 625.04000 = 625.04000

Subtotal: 625.04000 625.04000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.25718

COST DIRECTE 642.44218
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 642.44218

P-6 ER71121H m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega

Rend.: 1.000 1.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0.027 /R x 23.89000 = 0.64503
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0.002 /R x 26.24000 = 0.05248
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0.029 /R x 19.83000 = 0.57507

Subtotal: 1.27258 1.27258
Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0.002 /R x 21.79000 = 0.04358

Subtotal: 0.04358 0.04358
Materials

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

0.010      x 4.49000 = 0.04490

Subtotal: 0.04490 0.04490
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01909

COST DIRECTE 1.38015
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.38015

ESCO001P ut Connexió escomesa de pluvials de tub corrugat de
DN 250 a col·lector de DN 630, amb colze corrugat
de 90º de DN 250 SN-8 i junta de cautxú de EPDM de
baixa duresa, totalment estanca.

Rend.: 1.000 99.97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.250 /R x 20.49000 = 5.12250

Subtotal: 5.12250 5.12250
Materials

COLZ0001 ut Colze 90ª amb canonada corrugada DN250 i SN-8. 1.000      x 30.34000 = 30.34000
KJUT0001 ut Junta d'escomesa de cautxú EPDM de baixa duresa

de diàmetre 250/630.
1.000      x 64.43000 = 64.43000

Subtotal: 94.77000 94.77000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 5.12267 = 0.07684

Subtotal: 0.07684 0.07684

COST DIRECTE 99.96934
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99.96934

P-7 ESCO002R ut Connexió escomesa de residuals de tub corrugat de
DN 250 a col·lector de DN 400, amb colze corrugat
de 90º de DN 250 SN-8 i junta de cautxú de EPDM de
baixa duresa, totalment estanca.

Rend.: 1.000 99.97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.250 /R x 20.49000 = 5.12250

Subtotal: 5.12250 5.12250
Materials

COLZ002 ut Colze 90ª amb canonada corrugada DN250 i SN-8. 1.000      x 30.34000 = 30.34000
KJUT002 ut Junta d'escomesa de cautxú EPDM de baixa duresa

de diàmetre 250/400.
1.000      x 64.43000 = 64.43000

Subtotal: 94.77000 94.77000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 5.12267 = 0.07684

Subtotal: 0.07684 0.07684
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COST DIRECTE 99.96934
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99.96934

P-8 F200000B U Connexió xarxa existent Rend.: 1.000 750.00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-9 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica
fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora
de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió

Rend.: 1.000 18.82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.400 /R x 16.61000 = 6.64400

Subtotal: 6.64400 6.64400
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.2415 /R x 50.00000 = 12.07500

Subtotal: 12.07500 12.07500

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09966

COST DIRECTE 18.81866
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.81866

P-10 F2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1.000 26.80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.500 /R x 16.61000 = 8.30500
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.500 /R x 17.19000 = 8.59500

Subtotal: 16.90000 16.90000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.121 /R x 50.00000 = 6.05000
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0.250 /R x 14.37000 = 3.59250

Subtotal: 9.64250 9.64250

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.25350

COST DIRECTE 26.79600
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.79600

F219020P M3 DEMOLICIO DE PAVIMENTS ASFALTICS, I
CARREGA A MAQUINA, MESURAT SOBRE
PERFIL

Rend.: 1.000 6.02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.060 /R x 19.83000 = 1.18980
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Subtotal: 1.18980 1.18980
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0.060 /R x 32.35000 = 1.94100
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE

PNEUMÀTICS
0.060 /R x 47.87000 = 2.87220

Subtotal: 4.81320 4.81320
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 1.19000 = 0.01785

Subtotal: 0.01785 0.01785

COST DIRECTE 6.02085
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.02085

P-11 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1.000 3.57 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.024 /R x 50.00000 = 1.20000
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0.040 /R x 59.20000 = 2.36800

Subtotal: 3.56800 3.56800

COST DIRECTE 3.56800
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.56800

P-12 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1.000 5.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.024 /R x 50.00000 = 1.20000
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0.072 /R x 59.20000 = 4.26240

Subtotal: 5.46240 5.46240

COST DIRECTE 5.46240
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.46240

P-13 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 3.07 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.0026 /R x 86.18000 = 0.22407
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0.048 /R x 59.20000 = 2.84160

Subtotal: 3.06567 3.06567

COST DIRECTE 3.06567
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.06567

P-14 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1.000 4.52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.170 /R x 17.19000 = 2.92230

Subtotal: 2.92230 2.92230
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0.170 /R x 9.12000 = 1.55040

Subtotal: 1.55040 1.55040

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04383

COST DIRECTE 4.51653
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.51653

P-15 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1.000 6.64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.250 /R x 17.19000 = 4.29750

Subtotal: 4.29750 4.29750
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0.250 /R x 9.12000 = 2.28000

Subtotal: 2.28000 2.28000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06446

COST DIRECTE 6.64196
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.64196

F21K4AG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE
VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX,
COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA

Rend.: 1.000 6.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0.110 /R x 59.20000 = 6.51200
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Subtotal: 6.51200 6.51200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.00000 = 0.00000

Subtotal: 0.00000 0.00000

COST DIRECTE 6.51200
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.51200

P-16 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20
m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)

Rend.: 1.000 1 092.61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 5.200 /R x 19.83000 = 103.11600
A013P000 h Ajudant jardiner 2.660 /R x 23.89000 = 63.54740

Subtotal: 166.66340 166.66340
Maquinària

C1503000 h Camió grua. 6.380 /R x 44.62000 = 284.67560
CRE23000 h Motoserra 5.200 /R x 3.11000 = 16.17200
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
2.060 /R x 45.59000 = 93.91540

C150MC50 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m , sense operari

5.200 /R x 22.40000 = 116.48000

Subtotal: 511.24300 511.24300
Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4.320      x 85.00000 = 367.20000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1.000      x 45.00000 = 45.00000

Subtotal: 412.20000 412.20000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 2.49995

COST DIRECTE 1 092.60635
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1 092.60635

P-17 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1.000 0.52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.006 /R x 86.18000 = 0.51708
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Subtotal: 0.51708 0.51708

COST DIRECTE 0.51708
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.51708

F221A420 M3 Excavació i càrrega de terra vegetal o terreny per a
explanació en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1.000 4.05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.010 /R x 16.61000 = 0.16610

Subtotal: 0.16610 0.16610
Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0.045 /R x 86.18000 = 3.87810

Subtotal: 3.87810 3.87810
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.16600 = 0.00249

Subtotal: 0.00249 0.00249

COST DIRECTE 4.04669
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.04669

F221A620 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 1.000 5.25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.010 /R x 16.61000 = 0.16610

Subtotal: 0.16610 0.16610
Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0.059 /R x 86.18000 = 5.08462

Subtotal: 5.08462 5.08462

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00249

COST DIRECTE 5.25321
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.25321

P-18 F222242B m3 Excavació de rasa i pou fins 4 metres de profunditat,
en tot tipus de terreny, realitzada amb
retroexcavadora i deixades al costat de la rasa en cas
de reutilització, o sobre camió en cas de trasllat en o
fora de l'obra, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1.000 5.70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.114 /R x 50.00000 = 5.70000

Subtotal: 5.70000 5.70000
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COST DIRECTE 5.70000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.70000

P-19 F222X003 U CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR
PROPER DES DEL FINAL DEL SECTOR DE
PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (
TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA ), ELS
TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT
D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS
PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA XARXA D'HIDRANTS I FONTS
CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER
TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.

Connexió a la xarxa existent de subministrament
d'aigua potable, mitjançant

Rend.: 1.000 485.65 €

______________________________________________________________________________________________________________

F222X005 ut Prova de pressió i estanqueïtat de la xarxa de
canonades segons especificacions tècniques, inclòs
jornada d'inspector.

Rend.: 1.000 850.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 F2254653 m3 Estesa i piconat de sorra o sauló 0-6 mm en rasa, a
màquina i per capes de 25 cm de gruix, per formació
de llit i arrinyonament de canonades, per a la
protecció de canonades.

Rend.: 1.000 28.68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.100 /R x 17.19000 = 1.71900

Subtotal: 1.71900 1.71900
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.050 /R x 50.00000 = 2.50000
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm. 0.140 /R x 8.67000 = 1.21380

Subtotal: 3.71380 3.71380
Materials

B031S400 tn Sorra de cantera de 0 a 5 mm. 1.850      x 12.55000 = 23.21750

Subtotal: 23.21750 23.21750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 1.71933 = 0.02579

Subtotal: 0.02579 0.02579

COST DIRECTE 28.67609
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.67609

P-21 F226140F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1.000 5.75 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.070 /R x 66.20000 = 4.63400
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.013 /R x 86.18000 = 1.12034

Subtotal: 5.75434 5.75434

COST DIRECTE 5.75434
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.75434

F226170F M3 Extensió, piconatge i nivellació 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, mesurat sobre perfil
teòric.

Rend.: 1.000 5.55 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.026 /R x 86.18000 = 2.24068
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.050 /R x 66.20000 = 3.31000

Subtotal: 5.55068 5.55068

COST DIRECTE 5.55068
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.55068

F2263E0A m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM

Rend.: 1.000 4.43 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.050 /R x 66.20000 = 3.31000
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.013 /R x 86.18000 = 1.12034

Subtotal: 4.43034 4.43034

COST DIRECTE 4.43034
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.43034

P-22 F227F00A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa fins 2 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM.

Rend.: 1.000 1.67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.060 /R x 16.61000 = 0.99660

Subtotal: 0.99660 0.99660
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t. 0.013 /R x 50.44000 = 0.65572

Subtotal: 0.65572 0.65572
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.99667 = 0.01495
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Subtotal: 0.01495 0.01495

COST DIRECTE 1.66727
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.66727

P-23 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació
del 95 % PM, en perfil teòric.

Rend.: 1.000 9.33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t. 0.065 /R x 50.44000 = 3.27860
C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.121 /R x 50.00000 = 6.05000

Subtotal: 9.32860 9.32860

COST DIRECTE 9.32860
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.32860

F22A11000 M3 Subministrament de terreny seleccionat d'aportació,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1.000 11.98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 M3 Terreny seleccionat 1.000      x 11.98000 = 11.98000

Subtotal: 11.98000 11.98000

COST DIRECTE 11.98000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.98000

F2412063 M3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km,
mesurat sobre perfil teòric d'excavació.

Rend.: 1.000 1.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0.045 /R x 32.35000 = 1.45575

Subtotal: 1.45575 1.45575

COST DIRECTE 1.45575
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.45575

P-24 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km.

Rend.: 1.000 3.31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t. 0.045 /R x 31.33000 = 1.40985



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.022 /R x 86.18000 = 1.89596

Subtotal: 3.30581 3.30581

COST DIRECTE 3.30581
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.30581

F242R268 M3 TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS
A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Rend.: 1.000 13.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

1.000 /R x 6.00000 = 6.00000

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0.200 /R x 32.35000 = 6.47000
C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE

PNEUMÀTICS
0.030 /R x 47.87000 = 1.43610

Subtotal: 13.90610 13.90610
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.000 %  s 0.00000 = 0.00000

Subtotal: 0.00000 0.00000

COST DIRECTE 13.90610
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.90610

P-25 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1.000 11.98 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B03D1000 M3 Terreny seleccionat 1.000      x 11.98000 = 11.98000

Subtotal: 11.98000 11.98000

COST DIRECTE 11.98000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.98000

P-26 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1.000 3.43 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0.106 /R x 32.35000 = 3.42910

Subtotal: 3.42910 3.42910
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COST DIRECTE 3.42910
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.42910

P-27 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1.000 8.76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t. 0.257 /R x 31.33000 = 8.05181
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0.010 /R x 71.05000 = 0.71050

Subtotal: 8.76231 8.76231

COST DIRECTE 8.76231
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.76231

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1.000 27.64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.050 /R x 16.61000 = 0.83050

Subtotal: 0.83050 0.83050
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.025 /R x 41.32000 = 1.03300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.030 /R x 66.20000 = 1.98600
C1331100 h Motoanivelladora petita 0.035 /R x 56.95000 = 1.99325

Subtotal: 5.01225 5.01225
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0.050      x 0.94000 = 0.04700
B0372000 m3 Tot-u artificial 1.150      x 18.90000 = 21.73500

Subtotal: 21.78200 21.78200

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01246

COST DIRECTE 27.63721
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.63721

P-28 F931101L m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1.000 28.79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.050 /R x 16.61000 = 0.83050

Subtotal: 0.83050 0.83050
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.025 /R x 41.32000 = 1.03300
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.065 /R x 66.20000 = 4.30300
C1331100 h Motoanivelladora petita 0.035 /R x 56.95000 = 1.99325

Subtotal: 7.32925 7.32925
Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1.150      x 17.89000 = 20.57350
B0111000 M3 AIGUA 0.050      x 0.94000 = 0.04700

Subtotal: 20.62050 20.62050

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01246

COST DIRECTE 28.79271
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.79271

F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1.000 28.46 €

______________________________________________________________________________________________________________

F935191J m3 Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

Rend.: 1.000 40.70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.050 /R x 16.61000 = 0.83050

Subtotal: 0.83050 0.83050
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.025 /R x 41.32000 = 1.03300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.075 /R x 66.20000 = 4.96500
C1331100 h Motoanivelladora petita 0.035 /R x 56.95000 = 1.99325

Subtotal: 7.99125 7.99125
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0.025      x 0.94000 = 0.02350
B0382400 m3 Grava-ciment GC20 1.100      x 28.95000 = 31.84500

Subtotal: 31.86850 31.86850

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01246

COST DIRECTE 40.70271
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.70271

P-29 F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1.000 74.14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.450 /R x 16.61000 = 7.47450
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.150 /R x 19.83000 = 2.97450

Subtotal: 10.44900 10.44900
Maquinària
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C2005000 h Regle vibratori 0.150 /R x 4.53000 = 0.67950

Subtotal: 0.67950 0.67950
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

1.050      x 59.86000 = 62.85300

Subtotal: 62.85300 62.85300

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.15674

COST DIRECTE 74.13824
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74.13824

P-30 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1.000 71.47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-31 F965A6D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, 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 amb
morter.

Rend.: 1.000 26.31 €

______________________________________________________________________________________________________________

F965U221 m Vorada recta de formigó, de 8 x 20 cm, doble capa,
col·locada sobre llit de formigó.

Rend.: 1.000 18.86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.100 /R x 17.19000 = 1.71900
A0121000 H OFICIAL 1A 0.050 /R x 19.83000 = 0.99150

Subtotal: 2.71050 2.71050
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

0.150      x 57.38000 = 8.60700

B96517D1 ML VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA T3 DE
28X14 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

1.000      x 5.70000 = 5.70000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.020      x 90.24000 = 1.80480

Subtotal: 16.11180 16.11180
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 2.71067 = 0.04066
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Subtotal: 0.04066 0.04066

COST DIRECTE 18.86296
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.86296

F96616ED m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.

Rend.: 1.000 30.11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600

Subtotal: 7.28800 7.28800
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

0.0021      x 30.48000 = 0.06401

B96616E0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340.

1.000      x 17.25000 = 17.25000

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.

0.100      x 55.05000 = 5.50500

Subtotal: 22.81901 22.81901

COST DIRECTE 30.10701
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.10701

P-32 F9715F11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1.000 79.53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.

Rend.: 1.000 11.73 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 F985150S m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1.000 30.45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.590 /R x 16.61000 = 9.79990
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.270 /R x 19.83000 = 5.35410



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15.15400 15.15400
Materials

B0710150 tn Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.

0.0021      x 33.31000 = 0.06995

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1.050      x 8.27000 = 8.68350
B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ 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

0.1133      x 55.71000 = 6.31194

Subtotal: 15.06539 15.06539

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.22731

COST DIRECTE 30.44670
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.44670

P-35 F991AA45FA36 u Escocell de 99x99 cm i 20 cm de fondària, amb
tancament lateral de 11,5 cm de gruix de totxana de
240x115x100 mm, arrebossada amb morter i col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió. Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Rend.: 1.000 73.47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1.380 /R x 16.61000 = 22.92180
A0122000 h Oficial 1a paleta 1.380 /R x 19.44000 = 26.82720

Subtotal: 49.74900 49.74900
Materials

B0FA1HA0 u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

30.009      x 0.11000 = 3.30099

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

0.0609      x 160.00000 = 9.74400

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.

0.1804      x 55.05000 = 9.93102

Subtotal: 22.97601 22.97601

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.74624

COST DIRECTE 73.47125
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73.47125

F9E1130G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1.000 31.42 €

______________________________________________________________________________________________________________
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F9E1D31H m2 Paviment de panot per a vorera de color vermell de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, , col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta.

Rend.: 1.000 31.68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.600 /R x 19.83000 = 11.89800
A0140000 H MANOBRE 0.470 /R x 16.61000 = 7.80670

Subtotal: 19.70470 19.70470
Materials

B051E201 tn Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs.

0.0031      x 160.16000 = 0.49650

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0.255      x 3.27000 = 0.83385
B9E1D300 m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu

mitjà.
1.020      x 6.46000 = 6.58920

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 108.90000 = 3.43035

B0111000 M3 AIGUA 0.001      x 0.94000 = 0.00094

Subtotal: 11.35084 11.35084
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 3.150 %  s 19.70476 = 0.62070

Subtotal: 0.62070 0.62070

COST DIRECTE 31.67624
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.67624

P-36 F9E1F105 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1.000 25.37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.430 /R x 19.83000 = 8.52690
A0140000 H MANOBRE 0.270 /R x 16.61000 = 4.48470

Subtotal: 13.01160 13.01160
Materials

B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1.020      x 8.65000 = 8.82300

B0111000 M3 AIGUA 0.010      x 0.94000 = 0.00940
B051E201 tn Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs.
0.0031      x 160.16000 = 0.49650

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0.255      x 3.27000 = 0.83385
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0.0306      x 65.49710 = 2.00421

Subtotal: 12.16696 12.16696
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.19517

COST DIRECTE 25.37373
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.37373

F9F2K121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
irregular amb cares corbes, de gruix 10 cm, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1.000 27.33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.020 /R x 17.19000 = 0.34380
A0140000 H MANOBRE 0.260 /R x 16.61000 = 4.31860
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.140 /R x 19.83000 = 2.77620

Subtotal: 7.43860 7.43860
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm. 0.020 /R x 8.67000 = 0.17340

Subtotal: 0.17340 0.17340
Materials

B9F2K100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
corbes, de 10 cm de gruix, preu superior

1.020      x 17.82000 = 18.17640

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0.076      x 18.77000 = 1.42652

Subtotal: 19.60292 19.60292

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11158

COST DIRECTE 27.32650
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.32650

P-37 F9H112E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1.000 57.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.086 /R x 16.61000 = 1.42846
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.019 /R x 19.83000 = 0.37677

Subtotal: 1.80523 1.80523
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.012 /R x 60.52000 = 0.72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 53.99000 = 0.53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 66.20000 = 0.79440

Subtotal: 2.06054 2.06054
Materials

B9H112E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1.000      x 54.02000 = 54.02000
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Subtotal: 54.02000 54.02000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02708

COST DIRECTE 57.91285
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.91285

F9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1.000 56.86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.086 /R x 16.61000 = 1.42846
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.019 /R x 19.83000 = 0.37677

Subtotal: 1.80523 1.80523
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 66.20000 = 0.79440
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0.012 /R x 60.52000 = 0.72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 53.99000 = 0.53990

Subtotal: 2.06054 2.06054
Materials

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1.000      x 52.97000 = 52.97000

Subtotal: 52.97000 52.97000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02708

COST DIRECTE 56.86285
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56.86285

P-38 F9H11AE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa intermèdia
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1.000 56.84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.086 /R x 16.61000 = 1.42846
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.019 /R x 19.83000 = 0.37677

Subtotal: 1.80523 1.80523
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 53.99000 = 0.53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 66.20000 = 0.79440
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0.012 /R x 60.52000 = 0.72624

Subtotal: 2.06054 2.06054
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Materials
B9H11AE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin

BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
calcari

1.000      x 52.95000 = 52.95000

Subtotal: 52.95000 52.95000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02708

COST DIRECTE 56.84285
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56.84285

F9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1.000 53.27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.086 /R x 16.61000 = 1.42846
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.019 /R x 19.83000 = 0.37677

Subtotal: 1.80523 1.80523
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.012 /R x 60.52000 = 0.72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 53.99000 = 0.53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 66.20000 = 0.79440

Subtotal: 2.06054 2.06054
Materials

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1.000      x 49.38000 = 49.38000

Subtotal: 49.38000 49.38000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02708

COST DIRECTE 53.27285
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53.27285

F9H11152T t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada.

Rend.: 1.000 56.31 €

______________________________________________________________________________________________________________

F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada.

Rend.: 1.000 53.92 €

______________________________________________________________________________________________________________
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F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1.000 0.57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.003 /R x 17.19000 = 0.05157

Subtotal: 0.05157 0.05157
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0.003 /R x 28.42000 = 0.08526

Subtotal: 0.08526 0.08526
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1.000      x 0.43000 = 0.43000

Subtotal: 0.43000 0.43000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00077

COST DIRECTE 0.56760
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.56760

P-39 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1.000 0.84 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1.000 0.56 €

______________________________________________________________________________________________________________

F9Z1V010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de
diamant.

Rend.: 1.000 1.32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.050 /R x 17.19000 = 0.85950

Subtotal: 0.85950 0.85950
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0.050 /R x 9.12000 = 0.45600

Subtotal: 0.45600 0.45600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.000 %  s 0.86000 = 0.00860

Subtotal: 0.00860 0.00860

COST DIRECTE 1.32410
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.32410

P-41 FBA11113 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de
vibre, amb màquina autopropulsada. Inclou
premarcatge.

Rend.: 1.000 0.54 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 0.010 /R x 19.83000 = 0.19830

Subtotal: 0.19830 0.19830
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA

0.005 /R x 33.32000 = 0.16660

Subtotal: 0.16660 0.16660
Materials

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0.020      x 6.80000 = 0.13600
BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0.010      x 3.67000 = 0.03670

Subtotal: 0.17270 0.17270
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.19800 = 0.00297

Subtotal: 0.00297 0.00297

COST DIRECTE 0.54057
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.54057

P-42 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada. Inclòs premarcatge.

Rend.: 1.000 0.65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.010 /R x 19.83000 = 0.19830
A0140000 H MANOBRE 0.000 /R x 16.61000 = 0.00000

Subtotal: 0.19830 0.19830
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA

0.000 /R x 33.32000 = 0.00000

Subtotal: 0.00000 0.00000
Materials

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0.030      x 3.67000 = 0.11010
B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0.050      x 6.80000 = 0.34000

Subtotal: 0.45010 0.45010
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.19800 = 0.00297

Subtotal: 0.00297 0.00297

COST DIRECTE 0.65137
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.65137

FBA22411 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual. Inclòs
premarcatge.

Rend.: 1.000 4.25 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.050 /R x 16.61000 = 0.83050
A0121000 H OFICIAL 1A 0.020 /R x 19.83000 = 0.39660

Subtotal: 1.22710 1.22710
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL

0.050 /R x 25.48000 = 1.27400

Subtotal: 1.27400 1.27400
Materials

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0.100      x 3.67000 = 0.36700
B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0.200      x 6.80000 = 1.36000

Subtotal: 1.72700 1.72700
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 1.22733 = 0.01841

Subtotal: 0.01841 0.01841

COST DIRECTE 4.24651
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.24651

P-43 FBB11112 U Placa amb l'amina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, inclòs muntatge al seu suport.

Rend.: 1.000 70.00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.800 /R x 16.61000 = 13.28800

Subtotal: 13.28800 13.28800
Materials

BBM11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1.000      x 56.51000 = 56.51000

Subtotal: 56.51000 56.51000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 13.28800 = 0.19932

Subtotal: 0.19932 0.19932

COST DIRECTE 69.99732
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69.99732

P-44 FBB11252 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyal de trànsit,
inclòs muntatge al seu suport.

Rend.: 1.000 68.21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.800 /R x 16.61000 = 13.28800
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Subtotal: 13.28800 13.28800
Materials

BBM12602 U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1.000      x 54.72000 = 54.72000

Subtotal: 54.72000 54.72000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 13.28800 = 0.19932

Subtotal: 0.19932 0.19932

COST DIRECTE 68.20732
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68.20732

P-45 FBB11352 U Placa amb l'amina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, inclòs muntatge al seu suport.

Rend.: 1.000 99.21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.800 /R x 16.61000 = 13.28800

Subtotal: 13.28800 13.28800
Materials

BBM13602 U PLACA OCTOGONAL, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1.000      x 85.72000 = 85.72000

Subtotal: 85.72000 85.72000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 13.28800 = 0.19932

Subtotal: 0.19932 0.19932

COST DIRECTE 99.20732
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99.20732

P-46 FBB21202 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60cm, quadrada, per senyals de trànsit, inclòs
muntatge al seu suport.

Rend.: 1.000 80.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.800 /R x 16.61000 = 13.28800

Subtotal: 13.28800 13.28800
Materials

BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1.000      x 67.20000 = 67.20000

Subtotal: 67.20000 67.20000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 13.28800 = 0.19932

Subtotal: 0.19932 0.19932
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COST DIRECTE 80.68732
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80.68732

P-47 FBB21A21 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 95x95 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Rend.: 1.000 273.06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.2545 /R x 17.61000 = 4.48175
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.2545 /R x 20.49000 = 5.21471

Subtotal: 9.69646 9.69646
Maquinària

C1504R00 h Part proporcional d'accessoris per a columnes. 0.2545 /R x 37.80000 = 9.62010

Subtotal: 9.62010 9.62010
Materials

BBM1BQE2 u Placa d'orientació o situació, de 95x95 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

1.000      x 253.60000 = 253.60000

Subtotal: 253.60000 253.60000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14545

COST DIRECTE 273.06201
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273.06201

FBBZU241 U Subministre i col·locació de suport fabricat en tub
cilindric acanalat en perfil d'alumini, de 60 cmm de
diàmetre, de gruix 5 mm, pintat amb pintura en pols
de poliester anoditzat, inclosa brida d'ancoratge de
fundició i accessoris, fins a 3,5 m de llum, sense
corredera telescòpica, excavació de fonament,
formigonament, pletina d'acoratge amb espàrrecs
galvanitzats.

Rend.: 1.000 106.07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.500 /R x 19.83000 = 9.91500
A0140000 H MANOBRE 0.500 /R x 16.61000 = 8.30500

Subtotal: 18.22000 18.22000
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0.020 /R x 14.37000 = 0.28740

Subtotal: 0.28740 0.28740
Materials

B44Z501J KG ACER A/42-B (S 275 JR), EN PERFILS LAMINATS
SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
TREBALLAT AL TALLER I GALVANITZAT

8.000      x 1.59000 = 12.72000

BBMZU240 M SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC
ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 80 MM DE
DIAMETRE, GRUIX ENTRE 3 I 5 MM, PINTAT AMB
PINTURA EN POLS DE POLIESTER ANODITZAT,
INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIO I

2.500      x 29.19000 = 72.97500
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ACCESSORIS
B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
0.040      x 42.19000 = 1.68760

Subtotal: 87.38260 87.38260
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.000 %  s 18.22000 = 0.18220

Subtotal: 0.18220 0.18220

COST DIRECTE 106.07220
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106.07220

P-48 FD5A1034 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
freàtiques, de 60x60 cm, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada
amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre
camió o contenidor

Rend.: 1.000 23.36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0.068 /R x 23.89000 = 1.62452
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0.052 /R x 19.83000 = 1.03116

Subtotal: 2.65568 2.65568
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.0174 /R x 50.00000 = 0.87000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t. 0.0108 /R x 31.33000 = 0.33836

Subtotal: 1.20836 1.20836
Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

2.730      x 1.45000 = 3.95850

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0.8316      x 18.60000 = 15.46776

Subtotal: 19.42626 19.42626

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.06639

COST DIRECTE 23.35669
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.35669

P-49 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 60.65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1.100 /R x 19.83000 = 21.81300
A0140000 H MANOBRE 1.100 /R x 16.61000 = 18.27100

Subtotal: 40.08400 40.08400
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0.560      x 2.63000 = 1.47280
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de

70x30x85 cm, per a 150 usos
1.007      x 1.31000 = 1.31917
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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

0.2992      x 57.38000 = 17.16810

Subtotal: 19.96007 19.96007

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.60126

COST DIRECTE 60.64533
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60.64533

FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 121.33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2.395 /R x 19.83000 = 47.49285
A0140000 H MANOBRE 2.395 /R x 16.61000 = 39.78095

Subtotal: 87.27380 87.27380
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 79.9995      x 0.20000 = 15.99990
B0111000 M3 AIGUA 0.003      x 0.94000 = 0.00282
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0.0092      x 83.93000 = 0.77216

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.

0.0945      x 108.90000 = 10.29105

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

0.099      x 57.38000 = 5.68062

Subtotal: 32.74655 32.74655

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 1.30911

COST DIRECTE 121.32946
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121.32946

FD5J529E ut Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 121.03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2.395 /R x 16.61000 = 39.78095
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2.395 /R x 19.83000 = 47.49285

Subtotal: 87.27380 87.27380
Materials

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

0.0945      x 105.72000 = 9.99054
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B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 79.995      x 0.20000 = 15.99900
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

0.099      x 57.38000 = 5.68062

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0.0092      x 83.93000 = 0.77216

B0111000 M3 AIGUA 0.003      x 0.94000 = 0.00282

Subtotal: 32.44514 32.44514
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 87.27400 = 1.30911

Subtotal: 1.30911 1.30911

COST DIRECTE 121.02805
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121.02805

FD5Z9CC4 ut Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1.000 57.58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.420 /R x 19.83000 = 8.32860
A0140000 H MANOBRE 0.420 /R x 16.61000 = 6.97620

Subtotal: 15.30480 15.30480
Materials

BD5Z9CC0 ut Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

1.000      x 40.83000 = 40.83000

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

0.040      x 30.48000 = 1.21920

Subtotal: 42.04920 42.04920
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 15.30467 = 0.22957

Subtotal: 0.22957 0.22957

COST DIRECTE 57.58357
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.58357

FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, color teula, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 10.10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.140 /R x 17.61000 = 2.46540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.140 /R x 20.49000 = 2.86860

Subtotal: 5.33400 5.33400
Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 4.59000 = 4.68180

Subtotal: 4.68180 4.68180
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 5.33400 = 0.08001

Subtotal: 0.08001 0.08001

COST DIRECTE 10.09581
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.09581

P-50 FD7JG146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 12.13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.140 /R x 17.61000 = 2.46540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.140 /R x 20.49000 = 2.86860

Subtotal: 5.33400 5.33400
Materials

BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 6.58000 = 6.71160

Subtotal: 6.71160 6.71160

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.08001

COST DIRECTE 12.12561
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.12561

FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 12.41 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.140 /R x 17.61000 = 2.46540
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.140 /R x 20.49000 = 2.86860

Subtotal: 5.33400 5.33400
Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 6.86000 = 6.99720

Subtotal: 6.99720 6.99720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 5.33400 = 0.08001

Subtotal: 0.08001 0.08001

COST DIRECTE 12.41121
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.41121

FD7JG187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, color negre, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa.

Rend.: 1.000 12.41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.140 /R x 20.49000 = 2.86860
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.140 /R x 17.61000 = 2.46540

Subtotal: 5.33400 5.33400
Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 6.86000 = 6.99720

Subtotal: 6.99720 6.99720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 5.33400 = 0.08001

Subtotal: 0.08001 0.08001

COST DIRECTE 12.41121
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.41121

P-51 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de

Rend.: 1.000 27.40 €
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maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.280 /R x 17.61000 = 4.93080
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.280 /R x 20.49000 = 5.73720

Subtotal: 10.66800 10.66800
Materials

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 16.25000 = 16.57500

Subtotal: 16.57500 16.57500

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.16002

COST DIRECTE 27.40302
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.40302

FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, color teula, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa.

Rend.: 1.000 28.83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.280 /R x 17.61000 = 4.93080
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.280 /R x 20.49000 = 5.73720

Subtotal: 10.66800 10.66800
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 17.65000 = 18.00300

Subtotal: 18.00300 18.00300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 10.66800 = 0.16002

Subtotal: 0.16002 0.16002

COST DIRECTE 28.83102
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.83102
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FD7JL188 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, color negre, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa.

Rend.: 1.000 28.83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.280 /R x 20.49000 = 5.73720
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.280 /R x 17.61000 = 4.93080

Subtotal: 10.66800 10.66800
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 17.65000 = 18.00300

Subtotal: 18.00300 18.00300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 10.66800 = 0.16002

Subtotal: 0.16002 0.16002

COST DIRECTE 28.83102
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.83102

P-52 FD7JQ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 58.72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.490 /R x 20.49000 = 10.04010
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.490 /R x 17.61000 = 8.62890

Subtotal: 18.66900 18.66900
Materials

BD7JQ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 38.99000 = 39.76980

Subtotal: 39.76980 39.76980



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.28004

COST DIRECTE 58.71884
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58.71884

FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 62.25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.490 /R x 20.49000 = 10.04010
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.490 /R x 17.61000 = 8.62890

Subtotal: 18.66900 18.66900
Materials

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 42.45000 = 43.29900

Subtotal: 43.29900 43.29900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 18.66933 = 0.28004

Subtotal: 0.28004 0.28004

COST DIRECTE 62.24804
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62.24804

FD7JQ187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, color negre, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa.

Rend.: 1.000 62.25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.490 /R x 17.61000 = 8.62890
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.490 /R x 20.49000 = 10.04010

Subtotal: 18.66900 18.66900
Materials

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 42.45000 = 43.29900
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Subtotal: 43.29900 43.29900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 18.66933 = 0.28004

Subtotal: 0.28004 0.28004

COST DIRECTE 62.24804
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62.24804

P-53 FD7JS146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 99.43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.620 /R x 17.61000 = 10.91820
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.620 /R x 20.49000 = 12.70380

Subtotal: 23.62200 23.62200
Materials

BD7JS140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 73.97000 = 75.44940

Subtotal: 75.44940 75.44940

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.35433

COST DIRECTE 99.42573
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99.42573

P-54 FD7JY146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1.000 163.70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.780 /R x 17.61000 = 13.73580
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.780 /R x 20.49000 = 15.98220

Subtotal: 29.71800 29.71800
Materials

BD7JY140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm,
de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 130.92000 = 133.53840
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Subtotal: 133.53840 133.53840

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.44577

COST DIRECTE 163.70217
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163.70217

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1.000 43.42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.400 /R x 16.61000 = 6.64400
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.400 /R x 19.83000 = 7.93200

Subtotal: 14.57600 14.57600
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

0.4988      x 57.38000 = 28.62114

Subtotal: 28.62114 28.62114

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.21864

COST DIRECTE 43.41578
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43.41578

FDB2868H ut Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qa
de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,3x1,3 m per a
tub de diàmetre 80 cm

Rend.: 1.000 75.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.580 /R x 16.61000 = 9.63380
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.580 /R x 19.83000 = 11.50140

Subtotal: 21.13520 21.13520
Materials

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0.7476      x 72.51000 = 54.20848

Subtotal: 54.20848 54.20848
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 21.13533 = 0.31703

Subtotal: 0.31703 0.31703

COST DIRECTE 75.66071
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75.66071
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FDD1A528 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1.000 213.12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4.647 /R x 19.83000 = 92.15001
A0140000 H MANOBRE 4.647 /R x 16.61000 = 77.18667

Subtotal: 169.33668 169.33668
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 119.952      x 0.20000 = 23.99040
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0.0163      x 83.93000 = 1.36806

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.176      x 90.24000 = 15.88224

B0111000 M3 AIGUA 0.006      x 0.94000 = 0.00564

Subtotal: 41.24634 41.24634
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 169.33667 = 2.54005

Subtotal: 2.54005 2.54005

COST DIRECTE 213.12307
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213.12307

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1.000 215.85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4.647 /R x 16.61000 = 77.18667
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4.647 /R x 19.83000 = 92.15001

Subtotal: 169.33668 169.33668
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 119.952      x 0.20000 = 23.99040
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0.0163      x 83.93000 = 1.36806

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

0.176      x 105.72000 = 18.60672

B0111000 M3 AIGUA 0.006      x 0.94000 = 0.00564

Subtotal: 43.97082 43.97082

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 2.54005

COST DIRECTE 215.84755
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215.84755
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FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1.000 90.80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.410 /R x 16.61000 = 6.81010
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.410 /R x 19.83000 = 8.13030

Subtotal: 14.94040 14.94040
Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1.000      x 74.55000 = 74.55000

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

0.0357      x 30.48000 = 1.08814

Subtotal: 75.63814 75.63814

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.22411

COST DIRECTE 90.80265
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90.80265

FDDZ51D8 ut Graó de varilla d'acer de diàmetre 12 recoberta de
poliprolilè, cumpleix normat UNE 127.001, relleu
antilliscant i dimensions 300x235x25mm, col·locat a
pou de registre cada 30 cm i fixat amb morter o resina
epoxi.

Rend.: 1.000 9.15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.100 /R x 16.61000 = 1.66100
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.100 /R x 19.83000 = 1.98300

Subtotal: 3.64400 3.64400
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.0094      x 90.24000 = 0.84826

BDDZ51D0 ut Graó de varilla d'acer de diàmetre 12 recoberta de
poliprolilè, cumpleix normat UNE 127.001, relleu
antilliscant i dimensions 300x235x25mm.

1.000      x 4.60000 = 4.60000

Subtotal: 5.44826 5.44826
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 3.64400 = 0.05466

Subtotal: 0.05466 0.05466

COST DIRECTE 9.14692
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.14692

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1.000 16.70 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.300 /R x 19.83000 = 5.94900
A0140000 H MANOBRE 0.300 /R x 16.61000 = 4.98300

Subtotal: 10.93200 10.93200
Materials

BDDZ51D0 ut Graó de varilla d'acer de diàmetre 12 recoberta de
poliprolilè, cumpleix normat UNE 127.001, relleu
antilliscant i dimensions 300x235x25mm.

1.000      x 4.60000 = 4.60000

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

0.0095      x 105.72000 = 1.00434

Subtotal: 5.60434 5.60434

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.16398

COST DIRECTE 16.70032
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.70032

FDDZAED4 ut Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1.000 196.49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.410 /R x 16.61000 = 6.81010
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.410 /R x 19.83000 = 8.13030

Subtotal: 14.94040 14.94040
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

0.0357      x 30.48000 = 1.08814

BDDZAED0 ut Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 610
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, certificat AENOR

1.000      x 180.24000 = 180.24000

Subtotal: 181.32814 181.32814
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 14.94067 = 0.22411

Subtotal: 0.22411 0.22411

COST DIRECTE 196.49265
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196.49265

FDG3CV04 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE PVC
CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM, INCLOS
REBLIMENT DE FORMIGO DE RESITENCIA 20
N/MM2 I COL.LOCACIO D'UNA BANDA DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART
SUPERIOR DE LA RASA

Rend.: 1.000 40.66 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.020 /R x 16.61000 = 0.33220
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.020 /R x 19.83000 = 0.39660

Subtotal: 0.72880 0.72880
Materials

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4.500      x 3.51000 = 15.79500

B0641050 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

0.450      x 53.63000 = 24.13350

Subtotal: 39.92850 39.92850
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.000 %  s 0.72900 = 0.00729

Subtotal: 0.00729 0.00729

COST DIRECTE 40.66459
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.66459

FDG43CV10 ud Armari prefabricat monobloc més pedestal, amb porta
metàl·lica amb capacitat per caixa de distribució per
urbanització i caixa de seccionament, homologada
per empresa distribuïdora, amb sortides per la part
inferior. Dimensions 1850x800x345 mm. Col·locat en
obra.

Rend.: 1.000 562.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

Rend.: 1.000 0.29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.010 /R x 17.61000 = 0.17610

Subtotal: 0.17610 0.17610
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària.

1.020      x 0.11000 = 0.11220

Subtotal: 0.11220 0.11220
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.17600 = 0.00264

Subtotal: 0.00264 0.00264
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COST DIRECTE 0.29094
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.29094

P-56 FDK26257 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 20x15x20 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou tabla de registre en alumini de
dimensions 150x200 mm, segons especificacions del
servei d'aigues, i inscripció Aigua.

Rend.: 1.000 29.34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600

Subtotal: 7.28800 7.28800
Materials

TA001KK1 ut Tapa d'alumini per registre d'aigua de dimensions
150x200, amb inscripció Aigua.

1.000      x 8.46000 = 8.46000

BDK21435 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 20x15x20 cm, per a instal·lacions de serveis.

1.000      x 12.36000 = 12.36000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.020      x 55.93000 = 1.11860

Subtotal: 21.93860 21.93860
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 7.28800 = 0.10932

Subtotal: 0.10932 0.10932

COST DIRECTE 29.33592
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.33592

P-57 FDK26258 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.

Rend.: 1.000 50.20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.450 /R x 19.83000 = 8.92350
A0140000 H MANOBRE 0.900 /R x 16.61000 = 14.94900

Subtotal: 23.87250 23.87250
Maquinària

C1503000 h Camió grua. 0.166 /R x 44.62000 = 7.40692

Subtotal: 7.40692 7.40692
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.0394      x 55.93000 = 2.20364
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BDK21436 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis.

1.000      x 16.36000 = 16.36000

Subtotal: 18.56364 18.56364
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 23.87267 = 0.35809

Subtotal: 0.35809 0.35809

COST DIRECTE 50.20115
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50.20115

FDK262G7 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.

Rend.: 1.000 81.32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.550 /R x 19.83000 = 10.90650
A0140000 H MANOBRE 1.100 /R x 16.61000 = 18.27100

Subtotal: 29.17750 29.17750
Maquinària

C15030000 h Camió grua 0.010 /R x 44.62000 = 0.44620

Subtotal: 0.44620 0.44620
Materials

BDK214 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1.000      x 45.22000 = 45.22000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.108      x 55.93000 = 6.04044

Subtotal: 51.26044 51.26044
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 29.17733 = 0.43766

Subtotal: 0.43766 0.43766

COST DIRECTE 81.32180
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81.32180

FDK2A4D4 U PERICO COMPTADOR DE 60X40X100 CM, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 20N/MM2 I SOLERA DE MAO
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA INCLOSA LA
TAPA I MARC DE FOSA

Rend.: 1.000 168.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FDK2U135 U PERICÓ DE REGISTRE PER VALVULA DE
DESCÀRREGA AUTOMÀTICA 0,50 X 0,50 X 0.50 M
DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ
CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE
LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE

Rend.: 1.000 117.53 €
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FOSA SEGONS COMPANYIA

______________________________________________________________________________________________________________

FDK2U136 U PERICÓ DE REGISTRE PER A DESGUÀS AM
VÀLVULA RACCORD PLA MANUAL 1 1/2'' DE 0,40
X 0,40 X 0.50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE
15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM.
ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA
TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA

Rend.: 1.000 113.25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 FDKZH9C4 ut Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.

Rend.: 1.000 40.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.350 /R x 19.83000 = 6.94050
A0140000 H MANOBRE 0.350 /R x 16.61000 = 5.81350

Subtotal: 12.75400 12.75400
Materials

B0710150 tn Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.

0.0032      x 33.31000 = 0.10659

BDKZH9C0 ut Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1.000      x 27.57000 = 27.57000

Subtotal: 27.67659 27.67659
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 12.75400 = 0.19131

Subtotal: 0.19131 0.19131

COST DIRECTE 40.62190
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.62190

P-59 FDSDE001 m2 Formació de gual deprimit en vorera d'amplada 1,65
m, segons pendents dels plànols de projecte, amb
formigó HM-20, Acabat reglejat.

Rend.: 1.000 17.07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600
A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200

Subtotal: 7.28800 7.28800
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0.020 /R x 58.54000 = 1.17080

Subtotal: 1.17080 1.17080
Materials



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

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

0.150      x 57.38000 = 8.60700

Subtotal: 8.60700 8.60700

COST DIRECTE 17.06580
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.06580

P-60 FFA19345 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1.000 10.87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.220 /R x 17.61000 = 3.87420
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.220 /R x 20.49000 = 4.50780

Subtotal: 8.38200 8.38200
Materials

BFYA1940 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1.000      x 0.21000 = 0.21000

BFWA1940 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0.300      x 4.28000 = 1.28400

BFA19340 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1.020      x 0.85000 = 0.86700

Subtotal: 2.36100 2.36100

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.12573

COST DIRECTE 10.86873
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.86873

FFB00001 U ANELLA PER DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB
TUB DE POLIETILE DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM.
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA
DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER
A COL.LOCAR SOTERRAT.

Rend.: 0.441 14.71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.090 /R x 20.49000 = 4.18163
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.090 /R x 17.61000 = 3.59388

Subtotal: 7.77551 7.77551
Materials

BFB26001 M TUB DE POLIETILE 16 MM TIPUS TEC-LINE, AMB
GOTEIJADORS C/. 30 CM

5.000      x 1.18000 = 5.90000

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0.300      x 3.29000 = 0.98700
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BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1.000      x 0.05000 = 0.05000

Subtotal: 6.93700 6.93700

COST DIRECTE 14.71251
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.71251

P-61 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1.000 19.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.220 /R x 17.61000 = 3.87420
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.220 /R x 20.49000 = 4.50780

Subtotal: 8.38200 8.38200
Materials

BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1.000      x 0.34000 = 0.34000

BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0.300      x 27.52000 = 8.25600

BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.020      x 2.24000 = 2.28480

Subtotal: 10.88080 10.88080

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.12573

COST DIRECTE 19.38853
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.38853

FFB1C425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, part proporcional d'accesoris i col·locat
al fons de la rasa.

Rend.: 1.000 26.43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.290 /R x 17.61000 = 5.10690
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.290 /R x 20.49000 = 5.94210

Subtotal: 11.04900 11.04900
Materials

BFYB1C42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat.

1.000      x 0.41000 = 0.41000

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie

1.020      x 3.55000 = 3.62100



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1C42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de

90 mm de diàmetre nominal exterior, de PEAD, 10
bar de pressió nominal, per a soldar.

0.300      x 37.29000 = 11.18700

Subtotal: 15.21800 15.21800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 11.04933 = 0.16574

Subtotal: 0.16574 0.16574

COST DIRECTE 26.43274
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.43274

FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, part proporcional d'accesoris i col·locat
al fons de la rasa.

Rend.: 1.000 31.31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.320 /R x 17.61000 = 5.63520
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.320 /R x 20.49000 = 6.55680

Subtotal: 12.19200 12.19200
Materials

BFYB1E42 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

1.000      x 0.48000 = 0.48000

BFWB1E42 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0.300      x 44.45000 = 13.33500

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.020      x 5.02000 = 5.12040

Subtotal: 18.93540 18.93540
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 12.19200 = 0.18288

Subtotal: 0.18288 0.18288

COST DIRECTE 31.31028
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.31028

FFB1SEN4 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE SENSOR DE
PLUJA TIPUS RSD-BEX O EQUIVALENT, PER A
CAIXES DE CONNEXIÓ DE REG AMB ELS SEUS
CORRESPONENTS ACCESSORIS PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ, TOTALMENT ACABAT

Rend.: 1.000 91.00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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FFB27455 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1.000 6.42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.080 /R x 20.49000 = 1.63920
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.080 /R x 17.61000 = 1.40880

Subtotal: 3.04800 3.04800
Materials

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1.000      x 0.08000 = 0.08000

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0.300      x 5.10000 = 1.53000

BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131

1.020      x 1.68000 = 1.71360

Subtotal: 3.32360 3.32360
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 3.04800 = 0.04572

Subtotal: 0.04572 0.04572

COST DIRECTE 6.41732
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.41732

P-62 FG22RJ3K 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 4.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista. 0.040 /R x 17.58000 = 0.70320
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.040 /R x 20.49000 = 0.81960

Subtotal: 1.52280 1.52280
Materials

BG22RJ10 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.

1.020      x 2.86000 = 2.91720

Subtotal: 2.91720 2.91720
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 1.52267 = 0.02284

Subtotal: 0.02284 0.02284

COST DIRECTE 4.46284
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.46284

FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar de 1x35 mm2 i
muntat en malla de connexió a terra. Inclou elements
d'unió per la seva continuitat.

Rend.: 1.000 4.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista. 0.080 /R x 17.58000 = 1.40640
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.080 /R x 20.49000 = 1.63920

Subtotal: 3.04560 3.04560
Materials

BGW38000 U Part proposcional d'accessoris per a conductors de
coure nus.

1.000      x 0.30000 = 0.30000

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2. 1.000      x 1.17000 = 1.17000
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus.
1.000      x 0.11000 = 0.11000

Subtotal: 1.58000 1.58000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.000 %  s 3.04600 = 0.03046

Subtotal: 0.03046 0.03046

COST DIRECTE 4.65606
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.65606

P-63 FG3ME41A m Conductor de coure de designació UNE RFV 0,6/1KV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub.

Rend.: 1.000 3.65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista. 0.040 /R x 17.58000 = 0.70320
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.040 /R x 20.49000 = 0.81960

Subtotal: 1.52280 1.52280
Materials

BG3ME401 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1KV,
amb aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de
polietile reticulat (XLPE) i armadura lleugera de
flexios d'acer tipus F, de 4x6 mm2.

1.000      x 2.13000 = 2.13000

Subtotal: 2.13000 2.13000
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COST DIRECTE 3.65280
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.65280

P-64 FGD2E011 ut Placa de connexió a terra de 500x500x3 mm. Rend.: 1.000 26.35 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A013H000 H Ajudant electricista. 0.360 /R x 17.58000 = 6.32880
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.360 /R x 20.49000 = 7.37640

Subtotal: 13.70520 13.70520
Materials

BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi. 1.000      x 0.61000 = 0.61000
BGDZE020 U Cartutx per a soldadura cadweld. 1.000      x 1.12000 = 1.12000
BGD2E010 U Placa de presa de terra de 500x500x3mm. 1.000      x 10.78000 = 10.78000

Subtotal: 12.51000 12.51000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.000 %  s 13.70500 = 0.13705

Subtotal: 0.13705 0.13705

COST DIRECTE 26.35225
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.35225

P-65 FGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA
de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Rend.: 1.000 12 438.05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1ª electricista. 4.000 /R x 20.49000 = 81.96000
A013H000 H Ajudant electricista. 4.000 /R x 17.58000 = 70.32000

Subtotal: 152.28000 152.28000
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2.000 /R x 48.98000 = 97.96000

Subtotal: 97.96000 97.96000
Materials

BGG11AC0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1000 kVA

1.000      x 12 184.0000 = 12 184.00000
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de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25
kV, tensió de sortida de 400 V entre fases en buit o
de 230/400 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari +/-
2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

Subtotal: 12 184.00000 12 184.00000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 3.80700

COST DIRECTE 12 438.04700
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12 438.04700

P-66 FHGAU010 ut Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, reductors de flux,
proteccions, comandaments i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i
provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge.

Rend.: 1.000 4 768.35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista. 4.000 /R x 17.58000 = 70.32000
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 4.000 /R x 20.49000 = 81.96000

Subtotal: 152.28000 152.28000
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

0.400      x 84.58000 = 33.83200

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, reductors de flux i programació per rellotge
astronòmic.

1.000      x 4 484.27000 = 4 484.27000

BHGWU001 ut Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1.000      x 94.16000 = 94.16000

Subtotal: 4 612.26200 4 612.26200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 2.500 %  s 152.28000 = 3.80700

Subtotal: 3.80700 3.80700

COST DIRECTE 4 768.34900
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4 768.34900
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P-67 FHM11F22 ut Columna de planxa d'acer galvanitzat tipos Nikolson 2
trams, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó amb fixacions mecàniques. Inclou l'execució
de la fonamentació, els perns de la columna i la
plantilla.

Rend.: 1.000 323.08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.250 /R x 16.61000 = 4.15250
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.250 /R x 20.49000 = 5.12250
A013H000 H Ajudant electricista. 0.250 /R x 17.58000 = 4.39500

Subtotal: 13.67000 13.67000
Maquinària

C1504R00 h Part proporcional d'accessoris per a columnes. 1.000 /R x 37.80000 = 37.80000

Subtotal: 37.80000 37.80000
Materials

BHWM1000 ut Part proporcional d'accessoris per a columnes. 1.000      x 39.85000 = 39.85000
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

0.3773      x 55.93000 = 21.10239

BHR113DD ut Columna de planxa d'acer galvanitzat tipos Nikolson 2
trams, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5.

1.000      x 210.32000 = 210.32000

Subtotal: 271.27239 271.27239
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 2.500 %  s 13.67000 = 0.34175

Subtotal: 0.34175 0.34175

COST DIRECTE 323.08414
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323.08414

P-68 FHN32G81 ut Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament
per a equip i acoblada al suport, totalment col·locada.
Inclou cablejat interior de columna per la seva
connexió a la xarxa elèctrica.

Rend.: 1.000 306.55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista. 0.350 /R x 17.58000 = 6.15300
A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.350 /R x 20.49000 = 7.17150

Subtotal: 13.32450 13.32450
Materials

BHN32230 ut Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament
per a equip i acoblada al suport.

1.000      x 293.03000 = 293.03000
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Subtotal: 293.03000 293.03000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 13.32467 = 0.19987

Subtotal: 0.19987 0.19987

COST DIRECTE 306.55437
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306.55437

P-69 FJM35BE4 ut Ventosa trifuncional per a aigua potable i tractada (no
residual), marca AVK serie 701-41, o similar, amb
unió roscada BSP a 2'', temperatura máxima de
treball 90 ºC, pressió mínima de treball 0,2 bar,
assatjada a 1,5 xPN, base de bronze y cos de nylon
reforçat, flotador de polipropilé, junta tòrica BUNA-N, i
junta de tancament en EPDM, totalment montada en
interior d'arqueta.

Rend.: 1.000 459.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.540 /R x 20.49000 = 11.06460
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.540 /R x 17.61000 = 9.50940

Subtotal: 20.57400 20.57400
Materials

BN3164F0 ut Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1'' de la casa TMM, o similar,  de PN 80 de
pressió nominal, llautó niquelat DIN 17660, maneta
de mariposa de llautó recobert de epoxi, sortida
hexagonal comexxió a tub mascle.

1.000      x 110.56000 = 110.56000

MES69TE10 ut Maniguet electrosoldable PE de diàmetre 32 mm  de
transició a mascle de bronze de 1''   de la casa
Iberfusión, o similar, de PE-100, PN 16, segons
ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 18.19000 = 18.19000

MES69TE01 ut Maniguet electrosoldable de PE de diàmetre 32 mm
de la casa Iberfusión, o similar, de PE-100, PN 16,
segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 8.31000 = 8.31000

BJM35BE0 u Ventosa trifuncional per a aigua potable i tractada (no
residual), marca AVK serie 701-41, o similar, amb
unió roscada BSP a 2'', temperatura máxima de
treball 90 ºC, pressió mínima de treball 0,2 bar,
assatjada a 1,5 xPN, base de bronze y cos de nylon
reforçat, flotador de polipropilé, junta tòrica BUNA-N, i
junta de tancament en EPDM.

1.000      x 266.40000 = 266.40000

MES64TT02 ut Toma simple electrosoldable de la marca Iberfusion, o
similar, de diàmetre 125mm x 32mm, de PE-100, PN
16, segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

1.000      x 34.60000 = 34.60000

Subtotal: 438.06000 438.06000

DESPESES AUXILIARS 5.00 % 1.02870

COST DIRECTE 459.66270
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459.66270
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FJSBCI04 U BY-PASS METRE AMB ELECTROVÀLVULA DE 2''
EN PERICÓ DE 60 X 60 CM

Rend.: 1.000 323.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3.000 /R x 16.61000 = 49.83000
A0121000 H OFICIAL 1A 3.000 /R x 19.83000 = 59.49000

Subtotal: 109.32000 109.32000
Materials

BJS11264 U T de 1 1/2'' de llautó 2.000      x 8.56000 = 17.12000
BJS11263 U Colze mascle femella de 1 1/2'' de llautó 2.000      x 8.56000 = 17.12000
BJS11262 U Valvules mascle 3.000      x 14.27000 = 42.81000
BJS11399 U By pas mestre 1.000      x 119.90000 = 119.90000
BJS11265 U Enllaç mixte de 501/2'' mascle de llautó 2.000      x 8.56000 = 17.12000

Subtotal: 214.07000 214.07000

COST DIRECTE 323.39000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323.39000

FJSBCI16 U REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 ATM I
FILTRE D'ANELLES TIPUS 'ARKAL' MUNTAT EN
PERICÓ SECTORIAL

Rend.: 1.000 358.07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.220 /R x 20.49000 = 4.50780
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.220 /R x 17.61000 = 3.87420

Subtotal: 8.38200 8.38200
Materials

BFBC1324 U Reductor de pressió 1.000      x 29.69000 = 29.69000
BFBC1328 U Filtre d'anelles arkal 1.000      x 320.00000 = 320.00000

Subtotal: 349.69000 349.69000

COST DIRECTE 358.07200
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358.07200

FJSBCI45 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÀLVULA DE
DESCÀRREGA AUTOMÀTICA EN PERICÓ DE 50 X
50 CM.

Rend.: 1.000 25.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.500 /R x 20.49000 = 10.24500
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.500 /R x 17.61000 = 8.80500

Subtotal: 19.05000 19.05000
Materials

BJSBCI01 U Vàlvula de descàrrega automàtica 1.000      x 6.41000 = 6.41000

Subtotal: 6.41000 6.41000
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COST DIRECTE 25.46000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.46000

FJSBCI48 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÀLVULA DE
DESGUÀS EN PERICÓ DE 40 X 40 CM I
CONNEXIÓ A XARXA DE PLUVIALS

Rend.: 1.000 95.36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1.000 /R x 16.61000 = 16.61000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1.000 /R x 20.49000 = 20.49000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1.000 /R x 17.61000 = 17.61000

Subtotal: 54.71000 54.71000
Materials

B03D1000 M3 Terreny seleccionat 1.000      x 11.98000 = 11.98000
BD7F7570 M Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

2.000      x 9.25000 = 18.50000

BJSBCI02 U Vàlvula manual 1.000      x 5.46000 = 5.46000
B3710001 M3 Excavacio en rases i pous sense classificar 0.700      x 6.73000 = 4.71100

Subtotal: 40.65100 40.65100

COST DIRECTE 95.36100
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95.36100

FJSXCI66 U ESCOMESA DE REG, COMPTADOR VOLUMÈTRIC
SEGONS COMPANYIA PER UN CABAL DE 4000 A
6300 L/H, SEGONS INDICACIONS DE L'EMPRESA
MUNICIPAL

Rend.: 1.000 350.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 FN213628 ut Hidrant soterrat amb pericó de registre de fosa, model
IHPCN1080CRTE de la casa Pradinsa, amb dues
sortides de 70 mm de diàmetre racor Barcelona i de
100 mm de diàmetre de connexió a la canonada, amb
peu de fosa a 90 º formigonat, totalment col·locat.

Rend.: 1.000 501.20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1.000 /R x 20.49000 = 20.49000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1.000 /R x 17.61000 = 17.61000

Subtotal: 38.10000 38.10000
Materials

BM213620 u HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE
REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE
DIÀMETRE I DE 4' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A
LA CANONADA

1.000      x 245.93000 = 245.93000

BM782A86 ut Part proporcional de cargolería per muntatje de
vàlvula.

1.000      x 20.86000 = 20.86000

MES69TE11 ut Maniguet electrosoldable PE de DN 100 mm  de
transició a brida de fosa   de la casa Iberfusión, o
similar, de PE-100, PN 16, segons ISO/DIS 8085,

1.000      x 157.66000 = 157.66000
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UNI 8550.
MES69TE02 ut Maniguet electrosoldable de PE de diàmetre 125 mm

de la casa Iberfusión, o similar, de PE-100, PN 10,
segons ISO/DIS 8085, UNI 8550.

2.000      x 19.32000 = 38.64000

Subtotal: 463.09000 463.09000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 0.015 %  s 38.13333 = 0.00572

Subtotal: 0.00572 0.00572

COST DIRECTE 501.19572
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501.19572

FN75D324 ut Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1.000 4 405.85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1.430 /R x 17.61000 = 25.18230
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1.430 /R x 20.49000 = 29.30070

Subtotal: 54.48300 54.48300
Materials

BN75D320 ut Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt.

1.000      x 4 350.55000 = 4 350.55000

Subtotal: 4 350.55000 4 350.55000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 54.48333 = 0.81725

Subtotal: 0.81725 0.81725

COST DIRECTE 4 405.85025
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4 405.85025

FNZ115E4 ut Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 110 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
totalment muntat en pericó soterrat.

Rend.: 1.000 197.28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1.620 /R x 20.49000 = 33.19380
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1.620 /R x 17.61000 = 28.52820

Subtotal: 61.72200 61.72200
Materials

BNZ115E0 ut Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),

1.000      x 134.63000 = 134.63000
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revestiment de resina epoxi (150 micres), de 110 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

Subtotal: 134.63000 134.63000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 61.72200 = 0.92583

Subtotal: 0.92583 0.92583

COST DIRECTE 197.27783
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197.27783

P-71 FQ115TQ2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

Rend.: 1.000 251.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1.140 /R x 19.83000 = 22.60620
A0140000 H MANOBRE 1.140 /R x 16.61000 = 18.93540

Subtotal: 41.54160 41.54160
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

0.2816      x 78.54000 = 22.11686

BQ115TQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa

1.000      x 186.68000 = 186.68000

Subtotal: 208.79686 208.79686

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 1.03854

COST DIRECTE 251.37700
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251.37700

P-72 FQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1.000 199.73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.530 /R x 19.83000 = 10.50990
A0140000 H MANOBRE 0.530 /R x 16.61000 = 8.80330

Subtotal: 19.31320 19.31320
Materials

BQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

1.000      x 179.93000 = 179.93000
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Subtotal: 179.93000 179.93000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.48283

COST DIRECTE 199.72603
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199.72603

P-73 FQB21513ESK u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja, rectangular de 1x0,45 m, de 0,5 m
d'alçària, ref. 1219 de la serie Jardinera Tram
rectangular de 1,00m de SANTA&COLE col·locada
superficialment sense fixacions

Rend.: 1.000 1 035.92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600
A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200

Subtotal: 7.28800 7.28800
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0.200 /R x 42.27000 = 8.45400

Subtotal: 8.45400 8.45400
Materials

BQB21511E u Jardinera TRAM de SANTA & COLE versió
rectangular de 1,00m per 0,45m d'ample i 0,50m
d'alçària. La jardinera està realitzada d'una única
peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintura color negre. Incorpora uns forats en els
laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per
degoteig. L'element es col·loca simplement recolzat.
No necessita manteniment. Pes: 172kg. Transport i
col·locació no inclosos. , ref. 1219 de la serie
Jardinera Tram rectangular de 1,00m de
SANTA&COLE

1.000      x 1 020.00000 = 1 020.00000

Subtotal: 1 020.00000 1 020.00000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.18220

COST DIRECTE 1 035.92420
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1 035.92420

FQB226A4HKT u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color gris, circular de diàmetre 1 m, de 0,6 m
d'alçària, ref. 433 de la serie Jardinera Casicilíndrica
circular de Ø1,00m de SANTA&COLE col·locada
superficialment sense fixacions

Rend.: 1.000 1 410.92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600
A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200

Subtotal: 7.28800 7.28800
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0.200 /R x 42.27000 = 8.45400
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Subtotal: 8.45400 8.45400
Materials

BQB226A2H u Jardinera CASICILINDRICA de SANTA & COLE
versió circular de diàmetre 1,00 m. La jardinera està
realitzada d'una sola peça de fosa de ferro amb
protecció antioxidant i pintura color gris. L'element es
col·loca simplement recolzat. No necessita
manteniment. Pes: 226 kg. Transport i col·locació no
inclosos. , ref. 433 de la serie Jardinera Casicilíndrica
circular de Ø1,00m de SANTA&COLE

1.000      x 1 395.00000 = 1 395.00000

Subtotal: 1 395.00000 1 395.00000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.18220

COST DIRECTE 1 410.92420
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1 410.92420

P-74 FQC216H0K61 u Equip soterrat de recollida de residus municipals ref.
H3 d'EQUINORD d'1 contenidor amb una capacitat
de 2500 a 3500 l, bústia d'abocament d'acer pintat i
ancoratges antivandàlics, amb sistema d'elevació
hidràulic, instal·lat

Rend.: 1.000 15 162.24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 10.000 /R x 19.83000 = 198.30000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 10.000 /R x 17.61000 = 176.10000

Subtotal: 374.40000 374.40000
Maquinària

C1503000 h Camió grua. 4.000 /R x 44.62000 = 178.48000

Subtotal: 178.48000 178.48000
Materials

BQC216H0K u Equip de soterrament de 3 contenidor de residuss
tradicionals de càrrega posterior de 2000 litres, amb
plataforma elevadora hidràulica accionada per dos
cilindres de simple efecte i bústia d'abocament de
ferro pintat, ref. H3 d'EQUINORD

1.000      x 14 600.0000 = 14 600.00000

Subtotal: 14 600.00000 14 600.00000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 9.36000

COST DIRECTE 15 162.24000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15 162.24000

P-75 FQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6 bicicletes,
fixat mecànicament

Rend.: 1.000 1 878.44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.500 /R x 17.61000 = 8.80500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.500 /R x 20.49000 = 10.24500
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Subtotal: 19.05000 19.05000
Materials

BQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació
superficial

1.000      x 1 858.91000 = 1 858.91000

Subtotal: 1 858.91000 1 858.91000

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.47625

COST DIRECTE 1 878.43625
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1 878.43625

FR41123C u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

Rend.: 1.000 295.25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41123C u Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1.000      x 295.25000 = 295.25000

Subtotal: 295.25000 295.25000

COST DIRECTE 295.25000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295.25000

P-76 FR42122C u Subministrament de Celtis australisde 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

Rend.: 1.000 213.16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42122C u Celtis australis 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 213.16000 = 213.16000

Subtotal: 213.16000 213.16000

COST DIRECTE 213.16000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213.16000

P-77 FR44E219 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14
a 16 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1.000 31.11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44E219 u Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel
nua

1.000      x 31.11000 = 31.11000

Subtotal: 31.11000 31.11000
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COST DIRECTE 31.11000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.11000

P-78 FR45441A u Subministrament de Robinia pseudoacacia de
perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1.000 38.50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45441A u Robinia pseudoacacia de perímetre de 16 a 18 cm,
amb l'arrel nua

1.000      x 38.50000 = 38.50000

Subtotal: 38.50000 38.50000

COST DIRECTE 38.50000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38.50000

FR476553 U SUBMINISTRAMENT DE POLLANCRE (POPULUS
NIGRA ITALICA) DE 16 A 18 CM DE
CIRCUMFERENCIA AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1.000 31.65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR476553 U POPULUS ITALICA NIGRA DE 18/20 CM DE
PERIMETRE DE TRONC  I ARREL NUA

1.000      x 31.65000 = 31.65000

Subtotal: 31.65000 31.65000

COST DIRECTE 31.65000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.65000

P-79 FR4A76B1 u Subministrament de Bellis perennis en test 17 cm Rend.: 1.000 2.35 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BR4A76B1 u Bellis perennis en test 17 cm 1.000      x 2.35000 = 2.35000

Subtotal: 2.35000 2.35000

COST DIRECTE 2.35000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.35000

P-80 FR632Q99 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE 16 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA AMB CONTENIDOR, AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 % AMB APORTACIÓ DE TERRES DE
CONREU AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATERIA ORGÀNICA DEL 3% I LA
INCORPORACIÓ DE 10 CM DE GRAVES DE D=4
CM A LA BASE DEL CLOT

Rend.: 1.000 25.54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600
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A016P000 H PEÓ JARDINER 0.600 /R x 17.01000 = 10.20600

Subtotal: 14.17200 14.17200
Maquinària

C1503000 h Camió grua. 0.250 /R x 44.62000 = 11.15500

Subtotal: 11.15500 11.15500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 14.17200 = 0.21258

Subtotal: 0.21258 0.21258

COST DIRECTE 25.53958
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.53958

G214U011 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES I EDIFICACIONS
EXISTENTS, MESURAT EN VOLUM APARENT,
INCLOSA LA COBERTA I FONAMENTS, TRIATGE I
CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL, CÀRREGA I
TRANSPORT DE SOBRANTS A L'ABOCADOR AMB
CAMIÓ DE 20 TN I CANON D'ABOCAMENT.

Rend.: 2.000 7.31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.050 /R x 17.19000 = 0.42975
A0121000 H OFICIAL 1A 0.050 /R x 19.83000 = 0.49575

Subtotal: 0.92550 0.92550
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0.050 /R x 3.48000 = 0.08700
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0.050 /R x 45.73000 = 1.14325
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0.020 /R x 58.54000 = 0.58540

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0.050 /R x 62.84000 = 1.57100

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

1.000 /R x 6.00000 = 3.00000

Subtotal: 6.38665 6.38665

COST DIRECTE 7.31215
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.31215

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1.000 2.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.010 /R x 16.61000 = 0.16610

Subtotal: 0.16610 0.16610
Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0.027 /R x 82.41000 = 2.22507

Subtotal: 2.22507 2.22507
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00249

COST DIRECTE 2.39366
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.39366

P-81 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1.000 2.64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.010 /R x 16.61000 = 0.16610

Subtotal: 0.16610 0.16610
Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0.030 /R x 82.41000 = 2.47230

Subtotal: 2.47230 2.47230

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00249

COST DIRECTE 2.64089
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.64089

P-82 G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1.000 22.45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.250 /R x 17.19000 = 4.29750

Subtotal: 4.29750 4.29750
Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0.007 /R x 40.14000 = 0.28098
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm. 0.250 /R x 8.67000 = 2.16750
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0.007 /R x 62.96000 = 0.44072
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0.009 /R x 86.18000 = 0.77562

Subtotal: 3.66482 3.66482
Materials

B03D1000 M3 Terreny seleccionat 1.200      x 11.98000 = 14.37600
B0111000 M3 AIGUA 0.050      x 0.94000 = 0.04700

Subtotal: 14.42300 14.42300

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06446

COST DIRECTE 22.44978
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.44978
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P-83 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1.000 0.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora neumàtica de 8 a 10 t. 0.0181 /R x 50.00000 = 0.90500

Subtotal: 0.90500 0.90500

COST DIRECTE 0.90500
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.90500

P-84 G931201L m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM

Rend.: 1.000 26.22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.044 /R x 16.61000 = 0.73084

Subtotal: 0.73084 0.73084
Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0.017 /R x 62.96000 = 1.07032
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.005 /R x 41.32000 = 0.20660
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0.025 /R x 59.14000 = 1.47850

Subtotal: 2.75542 2.75542
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1.200      x 18.90000 = 22.68000
B0111000 M3 AIGUA 0.050      x 0.94000 = 0.04700

Subtotal: 22.72700 22.72700

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01096

COST DIRECTE 26.22422
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.22422

P-85 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1.000 20.37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.090 /R x 19.83000 = 1.78470
A0140000 H MANOBRE 0.166 /R x 16.61000 = 2.75726
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.019 /R x 17.19000 = 0.32661

Subtotal: 4.86857 4.86857
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm. 0.019 /R x 8.67000 = 0.16473

Subtotal: 0.16473 0.16473
Materials
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0.046      x 18.77000 = 0.86342
B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 8 cm de gruix, preu superior
1.020      x 14.12000 = 14.40240

Subtotal: 15.26582 15.26582

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.07303

COST DIRECTE 20.37215
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.37215

P-86 G9F1N111 m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 1.000 23.30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0.019 /R x 17.19000 = 0.32661
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.185 /R x 19.83000 = 3.66855
A0140000 H MANOBRE 0.356 /R x 16.61000 = 5.91316

Subtotal: 9.90832 9.90832
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm. 0.019 /R x 8.67000 = 0.16473

Subtotal: 0.16473 0.16473
Materials

B9F1N100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm
i 8 cm de gruix, preu superior

1.020      x 11.98000 = 12.21960

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0.046      x 18.77000 = 0.86342

Subtotal: 13.08302 13.08302

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14862

COST DIRECTE 23.30469
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.30469

P-87 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1.000 56.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.072 /R x 16.61000 = 1.19592
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.016 /R x 19.83000 = 0.31728

Subtotal: 1.51320 1.51320
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.008 /R x 53.99000 = 0.43192
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0.010 /R x 60.52000 = 0.60520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.010 /R x 66.20000 = 0.66200
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Subtotal: 1.69912 1.69912
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1.000      x 53.45000 = 53.45000

Subtotal: 53.45000 53.45000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02270

COST DIRECTE 56.68502
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56.68502

P-88 GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal·lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 22.88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0.160 /R x 19.83000 = 3.17280
A0140000 H MANOBRE 0.160 /R x 16.61000 = 2.65760

Subtotal: 5.83040 5.83040
Materials

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

2.100      x 3.54000 = 7.43400

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

0.166      x 57.38000 = 9.52508

Subtotal: 16.95908 16.95908

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.08746

COST DIRECTE 22.87694
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.87694

P-89 GG321176 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, color verd-groc, amb aïllament
PVC, col·locat a terra.

Rend.: 1.000 2.37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1ª electricista. 0.020 /R x 20.49000 = 0.40980
A013H000 H Ajudant electricista. 0.020 /R x 17.58000 = 0.35160

Subtotal: 0.76140 0.76140
Materials

BG321170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, color verd-groc, amb aïllament
PVC.

1.000      x 1.60000 = 1.60000



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.60000 1.60000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 0.76133 = 0.01142

Subtotal: 0.01142 0.01142

COST DIRECTE 2.37282
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.37282

GN62CE57 ut Vàlvula de comporta de asentament elàstic de la
Sèrie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 110, en PN
10/16, amb unió mitjançant brides i orificis segons
UNE-EN 1092-2 amb distància entre elles sèrie
bàsica 14 segons UNE-EN 558-1, amb cos, tapa i
comporta en fundició dúctil EN-CGS-500 (GGG-50),
comporta vulcanitzada interior i exteriorment amb
EPDM i rosca embutida de llautó naval, eix d'acer
inoxidable AISI 420, empaquetat mitjançant 4 juntes
tòriques, coixinet de nylon i maniguet superior en
NBR i inferior en EPDM, amb recobriment amb
pintura epoxi gruix mínim 250 micres aplicada
electrostáticament qualitat GSK, cargols en acer
inoxidable AISI 304, provada hidràulicament segons
UNE EN 1074 i EN 12266, i garantida contra
qualsevol defecte de fabricació per 10 anys. Muntada
al fons de la rasa.

Rend.: 1.000 336.10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.680 /R x 20.49000 = 13.93320
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.680 /R x 17.61000 = 11.97480

Subtotal: 25.90800 25.90800
Materials

BM782A87 ut Part proporcional de cargoleria per muntage de
válvula.

1.000      x 24.53000 = 24.53000

BM642E67 ut Junta flexible DN 110 termoplástica. 2.000      x 2.08000 = 4.16000
BM621E50 ut Vàlvula de comporta serie 06/30 de la casa AVK o

similar, unió per brides DN 110, cos i tapa
EN-GJS-500-7 (GGG-50) segons EN-1563, comporta
EN-GJS-500-7 + EPDM, revestiment interior i exterior
epoxi amb gruix mínim 250 micres (qualitat GSK), eix
AISI-420 (x20 Cr 13), totalment muntada al fons de la
rasa.

1.000      x 281.50000 = 281.50000

Subtotal: 310.19000 310.19000

COST DIRECTE 336.09800
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 336.09800

P-90 GN62CE60 ut Vàlvula de comporta de asentament elàstic de la
Sèrie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 90, en PN
10/16, amb unió mitjançant brides i orificis segons
UNE-EN 1092-2 amb distància entre elles sèrie
bàsica 14 segons UNE-EN 558-1, amb cos, tapa i
comporta en fundició dúctil EN-CGS-500 (GGG-50),
comporta vulcanitzada interior i exteriorment amb

Rend.: 1.000 174.43 €



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

EPDM i rosca embutida de llautó naval, eix d'acer
inoxidable AISI 420, empaquetat mitjançant 4 juntes
tòriques, coixinet de nylon i maniguet superior en
NBR i inferior en EPDM, amb recobriment amb
pintura epoxi gruix mínim 250 micres aplicada
electrostáticament qualitat GSK, cargols en acer
inoxidable AISI 304, provada hidràulicament segons
UNE EN 1074 i EN 12266, i garantida contra
qualsevol defecte de fabricació per 10 anys. Muntada
al fons de la rasa.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.680 /R x 20.49000 = 13.93320
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.680 /R x 17.61000 = 11.97480

Subtotal: 25.90800 25.90800
Materials

BM642E065 ut Junta flexible DN 90 termoplàstica de la casa Masa o
similar.

2.000      x 1.53000 = 3.06000

B0621EE60 ut Vàlvula de comporta serie 06/30 de la casa AVK o
similar, unió per brides DN 90, cos i tapa
EN-GJS-500-7 (GGG-50) segons EN-1563, comporta
EN-GJS-500-7 + EPDM, revestiment interior i exterior
epoxi amb gruix mínim 250 micres (qualitat GSK), eix
AISI-420 (x20 Cr 13), totalment muntada al fons de la
rasa.

1.000      x 124.60000 = 124.60000

BM782A86 ut Part proporcional de cargolería per muntatje de
vàlvula.

1.000      x 20.86000 = 20.86000

Subtotal: 148.52000 148.52000

COST DIRECTE 174.42800
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174.42800

J03D310E ut Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la
norma ASTM D 2487.

Rend.: 1.000 18.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BV1D310E ut Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la
norma ASTM D 2487.

1.000      x 18.62000 = 18.62000

Subtotal: 18.62000 18.62000

COST DIRECTE 18.62000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.62000

J03D8208 ut Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.

Rend.: 1.000 64.53 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BV1D8208 ut Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.

1.000      x 64.53000 = 64.53000
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Subtotal: 64.53000 64.53000

COST DIRECTE 64.53000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64.53000

J03DR10P ut Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15.

Rend.: 1.000 13.65 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BV1DR10P ut Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15.

1.000      x 13.65000 = 13.65000

Subtotal: 13.65000 13.65000

COST DIRECTE 13.65000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.65000

J03DY10Q ut Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357.

Rend.: 1.000 157.69 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BV1DY10Q ut Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357.

1.000      x 157.69000 = 157.69000

Subtotal: 157.69000 157.69000

COST DIRECTE 157.69000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157.69000

J0605COP ut Tall, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Rend.: 1.000 49.26 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BV215COP ut Tall, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

1.000      x 49.26000 = 49.26000

Subtotal: 49.26000 49.26000

COST DIRECTE 49.26000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49.26000
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J9H1520K ut Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6.

Rend.: 1.000 72.26 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

BV2M520K ut Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-6

1.000      x 72.26000 = 72.26000

Subtotal: 72.26000 72.26000

COST DIRECTE 72.26000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72.26000

KKJE001K m Prisma de formigó de 60 x 51 cm per conducció sota
vorera, format per 4 conductes cordables de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
diàmetre 125 mm, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntada en
canalització soterrada i protegit per formigó
HM-20/B/20/I, utilitzant separados de plàstic rígid.

Rend.: 1.000 37.16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600
A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200

Subtotal: 7.28800 7.28800
Materials

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

4.000      x 3.29000 = 13.16000

FD334321 ut Separador de plàstic per formació de prismes de
telecomunicacins formigonats, diàmetre 110

2.000      x 0.15000 = 0.30000

B0641050 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

0.306      x 53.63000 = 16.41078

Subtotal: 29.87078 29.87078

COST DIRECTE 37.15878
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.15878

P-91 KKJE002K m Prisma de formigó de 60 x 38 cm per conducció sota
vorera, format per 2 conductes cordables de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
diàmetre 125 mm, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntada en
canalització soterrada i protegit per formigó
HM-20/B/20/I, utilitzant separados de plàstic rígid.

Rend.: 1.000 22.75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0.100 /R x 16.61000 = 1.66100
A0121000 H OFICIAL 1A 0.100 /R x 19.83000 = 1.98300

Subtotal: 3.64400 3.64400
Materials

B0641050 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

0.228      x 53.63000 = 12.22764

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

2.000      x 3.29000 = 6.58000

FD334321 ut Separador de plàstic per formació de prismes de
telecomunicacins formigonats, diàmetre 110

2.000      x 0.15000 = 0.30000

Subtotal: 19.10764 19.10764

COST DIRECTE 22.75164
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.75164

KKJE003K m Prisma de formigó de 60 x 38 cm per conducció sota
vorera, format per 2 conductes cordables de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
diàmetre 63 mm, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntada en
canalització soterrada i protegit per formigó
HM-20/B/20/I, utilitzant separados de plàstic rígid.

Rend.: 1.000 20.47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.100 /R x 19.83000 = 1.98300
A0140000 H MANOBRE 0.100 /R x 16.61000 = 1.66100

Subtotal: 3.64400 3.64400
Materials

FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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.

2.000      x 2.15000 = 4.30000

B0641050 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

0.228      x 53.63000 = 12.22764

FD334321 ut Separador de plàstic per formació de prismes de
telecomunicacins formigonats, diàmetre 110

2.000      x 0.15000 = 0.30000

Subtotal: 16.82764 16.82764
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COST DIRECTE 20.47164
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.47164

KKJE004K m Prisma de formigó de 60 x 110 cm per creuament de
calçada, format per 4 conductes cordables de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de diàmetre 125 mm, resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntada
en canalització soterrada i protegit per formigó
HM-20/B/20/I, utilitzant separados de plàstic rígid.

Rend.: 1.000 56.14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0.200 /R x 16.61000 = 3.32200
A0121000 H OFICIAL 1A 0.200 /R x 19.83000 = 3.96600

Subtotal: 7.28800 7.28800
Materials

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

4.000      x 3.29000 = 13.16000

B0641050 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

0.660      x 53.63000 = 35.39580

FD334321 ut Separador de plàstic per formació de prismes de
telecomunicacins formigonats, diàmetre 110

2.000      x 0.15000 = 0.30000

Subtotal: 48.85580 48.85580

COST DIRECTE 56.14380
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56.14380

P-92 KKJE005K m Prisma de formigó de 60 x 103 cm per creuament de
carrer, format per 2 conductes cordables de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
diàmetre 125 mm, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntada en
canalització soterrada i protegit per formigó
HM-20/B/20/I, utilitzant separados de plàstic rígid.

Rend.: 1.000 43.67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.100 /R x 19.83000 = 1.98300
A0140000 H MANOBRE 0.100 /R x 16.61000 = 1.66100

Subtotal: 3.64400 3.64400
Materials

B0641050 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

0.618      x 53.63000 = 33.14334



Projecte de millora urbana Renfe - Tortosa centre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

FD334321 ut Separador de plàstic per formació de prismes de
telecomunicacins formigonats, diàmetre 110

2.000      x 0.15000 = 0.30000

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

2.000      x 3.29000 = 6.58000

Subtotal: 40.02334 40.02334

COST DIRECTE 43.66734
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43.66734

P-93 KQ211112 ut Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1.000 88.98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0.400 /R x 19.83000 = 7.93200
A0140000 H MANOBRE 0.750 /R x 16.61000 = 12.45750

Subtotal: 20.38950 20.38950
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0.750 /R x 3.62000 = 2.71500

Subtotal: 2.71500 2.71500
Materials

BQ211110 ut Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm.

1.000      x 59.35000 = 59.35000

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

0.0792      x 78.54000 = 6.22037

Subtotal: 65.57037 65.57037
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra. 1.500 %  s 20.38933 = 0.30584

Subtotal: 0.30584 0.30584

COST DIRECTE 88.98071
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88.98071

LP001510 UT Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm Rend.: 1.000 8.67 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
O0140000 H Manobre 0.080 /R x 12.30000 = 0.98400

Subtotal: 0.98400 0.98400
Materials
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PD621500 UT Obturador estanc per a tub de 125 MM 1.000      x 7.69000 = 7.69000

Subtotal: 7.69000 7.69000

COST DIRECTE 8.67400
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.67400

LP001512 UT Instal.lació d'obturador estanc per a conducte de 63
mm

Rend.: 1.000 8.67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0140000 H Manobre 0.080 /R x 12.30000 = 0.98400

Subtotal: 0.98400 0.98400
Materials

PD621502 UT Obturador estanc per a conducte de 63 mm 1.000      x 7.69000 = 7.69000

Subtotal: 7.69000 7.69000

COST DIRECTE 8.67400
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.67400

P-94 LP001600 UT Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas,
de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors,
prefabricats de formigó, homologats amb solera de
formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de
fundició dúctil, refletes interiors i gantxos de tir secons
especificacions de la companyia receptora del servei,
desguasos de l'arqueta, reixeta de desaigüe,
excavació de pou i transport de terres a abocador
autoritzat, totalment acabat segons especificacions de
la companyia receptora de la xarxa.

Rend.: 1.000 174.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0121000 H Oficial 1era 0.300 /R x 14.69000 = 4.40700
O0140000 H Manobre 1.000 /R x 12.30000 = 12.30000

Subtotal: 16.70700 16.70700
Materials

P0604220 M3 Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0.280      x 37.26000 = 10.43280

PDK21000 UT Pericó de 40x40x55 CM de dimensions interiors amb
mòduls de plàstic d'alta resistència

1.000      x 108.18000 = 108.18000

PDK25140 UT Marc i tapa de fundició per a pericó de 40x40 CM de
dimensions interiors lliures, segons plànol de detall 5

1.000      x 39.07000 = 39.07000

Subtotal: 157.68280 157.68280

COST DIRECTE 174.38980
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174.38980
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LP001610 UT Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas,
de pericó de 70x70x55 cm de dimensions interiors,
prefabricats de formigó, homologats amb solera de
formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de
fundició dúctil, refletes interiors i gantxos de tir secons
especificacions de la companyia receptora del servei,
desguasos de l'arqueta, reixeta de desaigüe,
excavació de pou i transport de terres a abocador
autoritzat, totalment acabat segons especificacions de
la companyia receptora de la xarxa.

Rend.: 1.000 473.49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0140000 H Manobre 2.000 /R x 12.30000 = 24.60000
O0121000 H Oficial 1era 0.800 /R x 14.69000 = 11.75200

Subtotal: 36.35200 36.35200
Materials

PDK25130 UT Marc i tapa de fundició per a pericó de 70x70 CM de
dimensions interiors lliures per vorera, segons plànol
de detall 5

1.000      x 161.07000 = 161.07000

PDK21100 UT Pericó de 70x70x85 CM de dimensions interiors  amb
mòduls de plàstic d'alta resistència

1.000      x 261.91000 = 261.91000

P0604220 M3 Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0.380      x 37.26000 = 14.15880

Subtotal: 437.13880 437.13880

COST DIRECTE 473.49080
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473.49080

LP001650 UT Subministre i instal·lació de pericó de 70x140x85 cm
de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i
tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport
de terres a abocador autoritzat, perfileria i altres
segons plànols, totalment acabat.

Rend.: 1.001 864.39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0140000 H Manobre 4.500 /R x 12.30000 = 55.29471
O0121000 H Oficial 1era 1.600 /R x 14.69000 = 23.48052

Subtotal: 78.77523 78.77523
Materials

P0604220 M3 Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0.680      x 37.26000 = 25.33680

PDK21130 UT Pericó de 70x140x85 cm 1.000      x 438.14000 = 438.14000
PDK25510 UT Marc metàl·lic i tapes de fundició per a pericó de

70x140 CM de dimensions interiors lliures, segons
plànol de detall 5

1.000      x 322.14000 = 322.14000

Subtotal: 785.61680 785.61680
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COST DIRECTE 864.39203
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 864.39203

P-95 LP001660 UT Formació de pericó amb pedestal per armaris de
distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm,
construit in situ amb formigó h-150 amb plantilla
segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat,
formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal
format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i
cargols soldats, segons detall de plànols, totalment
acabat.

Rend.: 1.000 249.97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0140000 H Manobre 2.000 /R x 12.30000 = 24.60000
O0121000 H Oficial 1era 0.800 /R x 14.69000 = 11.75200

Subtotal: 36.35200 36.35200
Materials

PDK26001 UT Tubs, colzes, maniguets reductors, inloent junta
d'estanqueitat

1.000      x 81.49000 = 81.49000

P0604220 M3 Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària
màxima del granulat 20 mm

0.200      x 37.26000 = 7.45200

P0B42000 M2 Protecció de xapa metal·lica galvanitzada per a
pedestal d'1 MM de gruix de 140x30 CM i costers
perfils en z, inclòs elements de fixació, segons detall

0.500      x 29.75000 = 14.87500

PDK25520 UT Marc i tapa per a per a pedestal de 140x30 CM,
segons plànols de detall 5

1.000      x 109.80000 = 109.80000

Subtotal: 213.61700 213.61700

COST DIRECTE 249.96900
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249.96900

P-96 PAIM001 pa Partida alçada a justificar per imprevisots de obra. Rend.: 1.000 100 000.00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-97 PAIUNKD01 PA Partida alçada a justificar de gestió de residus. Rend.: 1.000 205 380.78 €
______________________________________________________________________________________________________________

PAJ0001 PA Partida alçaza a justificar de l'execució de la xarxa
elèctrica de baixa i mitja tensió segons
especificacions de l'empresa subministradora del
servei Endesa.

Rend.: 1.000 97 004.46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-98 PAUX00000 U Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció d'Obra

Rend.: 1.000 50 000.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PAUX000000 U Partida alçada del control de qualitat Rend.: 1.000 85 600.00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PROJ001 ut Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica
d'enllumenat públic.

Rend.: 1.000 2 500.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 QGPUYT01 ud Caixa General de Protecció muntada en interior
d'armari prefabricat, homologada segons empresa
distribuïdora, per intensitat 160 A, muntatge esquema
nº 9. Totalment muntat en obra.

Rend.: 1.000 143.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

S2CCG010 U CATA PER A LA LOCALITZACIO DE CANONADES Rend.: 1.000 393.16 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-100 SIS PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salud de
l'obra, segons l'estudi de seguretat i salut del projecte.

Rend.: 1.000 78 546.69 €

______________________________________________________________________________________________________________

SIFO0001 pa Formació de sifó en últim pou de connexió a la xarxa
de pluvials a la xarxa de sabejament format per colze
de PE corrugat a 90º amb tub corrugat de DN 630.

Rend.: 1.000 946.36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.250 /R x 20.49000 = 5.12250

Subtotal: 5.12250 5.12250
Materials

COLZE002 ut Colze 90º de DN 630 de tub corrugat SN-8. 1.000      x 941.24000 = 941.24000

Subtotal: 941.24000 941.24000

COST DIRECTE 946.36250
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 946.36250

TRAM001 ut Trampilló per vàlvules enterrades tipo PURDIE de la
Serie 80/42 de la marca AVK, o similar, amb caixa de
poliamida PA i tapa de PP40% FV de 145mm, cargol
en acer innoxidable A2, resistent al calor màx. 180ºC
(DIN 4059), resistència a la càrrega segons EN 7057,
cumpliment homologacions DIN, EN, NEN, DVGW.
Inclou tub del trampillo a la vàlvula.

Rend.: 1.000 35.82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0.100 /R x 20.49000 = 2.04900
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0.100 /R x 17.61000 = 1.76100

Subtotal: 3.81000 3.81000
Materials

TRA0001A ut Trampilló per vàlvules enterrades tipo PURDIE de la
Serie 80/42 de la marca AVK, o similar, amb caixa de
poliamida PA i tapa de PP40% FV de 145mm, cargol
en acer innoxidable A2, resistent al calor màx. 180ºC
(DIN 4059), resistència a la càrrega segons EN 7057,
cumpliment homologacions DIN, EN, NEN, DVGW.

1.000      x 32.01000 = 32.01000

Subtotal: 32.01000 32.01000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 35.82000
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35.82000
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PARTIDES ALÇADES

XPLUVU001 ut Reconeixement de l'estat final de la xarxa mitjançant
circuit tancat de televisió.

Rend.: 1.000 450.00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BV1D310E ut Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D 2487. 18.62000 €
BV1D8208 ut Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE

103501.
64.53000 €

BV1DR10P ut Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15.

13.65000 €

BV1DY10Q ut Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357. 157.69000 €
BV215COP ut Tall, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la

norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
49.26000 €

BV2M520K ut Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-6

72.26000 €



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE – TORTOSA CENTRE ANNEX 16. 

CONTROL DE QUALITAT 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pàgina  1 de 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ANNEX 16. CONTROL DE QUALITAT.



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE – TORTOSA CENTRE ANNEX 16. 

CONTROL DE QUALITAT 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pàgina  2 de 16. 

 

ÍNDEX 

 

 

1. OBJECTE DEL PROGRAMA DEL PLA D’AUTOCONTROL. ............................................ 3 

2. CONSIDERACIONES PRÈVIES. ...................................................................................... 3 

3. CONSIDERACIONES PRÈVIES. ...................................................................................... 3 

4. NORMATIVA APLICADA. ................................................................................................. 4 

5. PLA D’AUTOCONTROL. ................................................................................................... 4 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR. ......................................... 16 

 

 



PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE – TORTOSA CENTRE ANNEX 16. 

CONTROL DE QUALITAT 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pàgina  3 de 16. 

 

1. OBJECTE DEL PROGRAMA DEL PLA D’AUTOCONTROL. 

Aquest pla d’autocontrol té com a objecte recollir tots aquells assaigs a realitzar, tant dels materials con 

de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats que formen l’obra. 

A més també es defineix qui és el responsable per validar la correcta realització de la unitat de l’onra. 

 

2. CONSIDERACIONES PRÈVIES. 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla d’Autocontrol haurà de 

disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologada, la Direcció d’Obra podrà 

simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves característiques aparents i 

a la comprovació de la seva identificació quan els materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 4.14 

del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i 

homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 

105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut a que, per 

part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han 

d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots 

aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de “similar” d’un material respecta a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 

únicament a la Direcció d’Obra. 

 

3. CONSIDERACIONES PRÈVIES. 

En aquest pla d’autocontrol s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions d’acceptació 

po rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta execució de les 

obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o 

reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient 

antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials. 
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4. PLA D’AUTOCONTROL. 

Quan es trobin discrepàncies entres els continguts del present pla i les especificacions del Plec de 

Prescripcions Particulars del Present Projecte, s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa. 

 

5. NORMATIVA APLICADA. 

La normativa aplicada per a la elaboració d’aquest  Pla d’autocontrol ha estat la següent: 

 “Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)”. 

 “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 PG-3 i modificacions posteriors. 

 Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen. 
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ACTIVITAT: REPLANTEIG DE LES OBRES. 

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 

A ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ Control de 

replanteig 

Disponibilitat 

dels terrenys. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Accessos a la 

obra. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Permisos 

ambientals. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Permisos 

carreteres. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Possible 

existència de 

serveis afectats. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Elements 

existents a 

conservar o 

enderrocar. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Aixecament 

topogràfic 

terreny existent. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

Confirmació Signatura acta 

de replanteig 

(Ordre inici de 

les obres) 
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ACTIVITAT: MOVIMENT DE TERRES 

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 

A ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ  Comprovació 

perfils 

transversals del 

terreny. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

 Aixecament topogràfic.  

 Definició ús  

de les terres 

extretes. 

Qualitat dels 

sòls: 

Qualitat dels 

sòls existents 

   

 Definició 

equips de 

moviments de 

terres 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Definició cotes 

d’excavació 

segons 

qualitat del sòl. 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Definició 

d’abocadors 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

Execució  Comprovació 

geomètrica i 

condicions de 

seguretat dels 

talussos. 

Acceptació 

direcció 

facultativa i 

coordinador 

seguretat i 

salut. 

 Aixecament topogràfic.  

  Anivellament del 

fons de la rasa. 

Acceptació 

direcció 

facultativa i 

coordinador 

seguretat i 

salut. 
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Confirmació Fase prèvia 

excavació 

pantalla. 

     

 

ACTIVITAT: FORMACIÓ/REBLERT BASE/SUBBASE. 

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES A 

ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ Definició 

cotes de 

reblert. 

Comprovació 

perfils 

transversals del 

terreny. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

 Aixecament topogràfic.  

  Comprovació 

geomètrica i 

condicions de 

seguretat dels 

talussos. 

Acceptació 

direcció 

facultativa i 

coordinador 

seguretat i 

salut. 

   

 Acceptació de 

la 

procedència 

del tot-u. 

De la 

procedència 

(préstec. 

Gravera, 

pedrera). 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 mostra 

aleatòria.. 

Humitat natural segons 

NLT 102/72. 

Granulomètrics per 

tamisat segons UNE-EN 

93-1/98 

Límit líquid i índex de 

plasticitat segons UNE 

103103/94 i 103104/93. 

Proctor modificat segons 

UNE 103501/94. 

Equivalent d’arena 

segons NLT 113/72. 

Índex de llosa segons 

NLT 354/74. 

CBR segons NLT 111/78. 

Desgast de los Àngeles 

segons UNE-EN 1097-

2/99. 

Coeficient de neteja 
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segons NLT 172/86. 

 Acceptació de 

la geomalla a 

disposar. 

     

Execució Col·locació de 

la geomalla 

Col·locació i 

longituds de 

solapes 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

  Identificació i 

caracterització 

de al geomalla. 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

Cada 30 

rollos o 

10.000 m2. 

Identificació “in situ” 

segons UNE-EN ISO 

10320. 

Resistència a la tracció 

segons UNE-EN  ISO 

10319. 

Allargament segons UNE-

EN ISO 10319. 

Resistència a la 

perforació dinàmica 

(caiguda del con) segons 

UNE EN 918.  

Resistència a la 

mandrinada estàtic (CBR 

a la perforació) segons 

UNE EN ISO 12236. 

Mesura d’obertura 

(porometria 090) segons 

ISO 12956. 

Permeabilitat a l’aigua 

segons UNE-EN ISO 

11058. 

Gramatge segons UNE 

EN 965. 

Gruix baix 2KPa segons 

UNE 964/1 

 

 Gruix de la 

capa de 

reblert 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

 Gruix màxim de la capa 

40 cm. 

 

 Humectació i 

compactació 

 Assaig per 

laboratori 

1 mostra de Segons resultats 

obtinguts en el Proctor 

1 
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de la capa de 

reblert. 

homologat. 10 densitats. Modificat del material a 

subministrar. 

Confirmació Fase prèvia 

formigó de 

neteja. 

     

 

ACTIVITAT: ARMAT, ENCOFRAT I FORMIGONAT. 

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ RESPONSABLE 

ACEPTACIÓ 

UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 

A ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ Comprovació 

cota del 

formigó de 

neteja. 

Comprovació de 

la cota del 

formigó de 

neteja i 

adequació als 

plànols de 

projecte. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Definició 

cotes de 

replanteig de 

la llosa. 

Comprovació de 

la localització 

en planta i 

cotes de la 

llosa. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Neteja i 

alineació de 

l’encofrat. 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

Execució Muntatge 

armadura. 

Disposició 

geomètrica de 

la armadura i 

recobriments de 

formigó. 

Inspecció i 

acceptació per 

part de la 

direcció 

facultativa abans 

de precedir al 

formigonat de 

l’element. 

   

  Característiques 

químiques de 

l’acer. 

Certificat de 

traçabilitat de la 

colada 

   

  Característiques Assaig per 1 sèrie de  dos Assaig de  
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geomètriques 

de l’acer i 

adherència de 

les armadures. 

laboratori 

homologat. 

provetes per 

cada diàmetre 

per cada 40 

tones d’acer i 

subministrador. 

característiques 

geomètriques segons 

norma UNE-EN ISO 

15630-1:2003. 

  Característiques 

mecàniques de 

l’acer. 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 sèrie de  dos 

provetes per 

cada diàmetre 

per cada 40 

tones d’acer i 

subministrador. 

Assaig de resistència 

a tracció, doblat i 

desdoblat segons 

UNE-EN ISO 15630-

1:2003. 

 

 Muntatge 

d’encofrat. 

Geometria de la 

llosa final, 

aplom de 

l’encofrat, 

disposició 

separadors. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Formigonat 

de la 

pantalla. 

Resistència del 

formigó. 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 sèrie de 

provetes cada 

100 m3. 

Assaig de resistència 

a compressió segons 

UNE-EN 12390-2.  

 

  Consistència 

del formigó 

fresc 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 sèrie de 

provetes cada 

100 m3. 

Con d’Abrams segons 

UNE-EN 12350-

2:2006. 

 

Confirmació Fase prèvia 

reblert fons 

excavació. 
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ACTIVITAT: REBLERT RASES. 

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ RESPONSABLE 

ACEPTACIÓ 

UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 

A ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ Comprovació 

adquisició 

resistència 

murs laterals. 

Adquisició de la 

resistència del 

formigó 

suficient per fer 

front al reblert 

de terres. 

Acceptació 

direcció 

facultativa.  

   

 Definició cotes 

finals de 

reblert.  

Comprovació 

de la 

localització en 

planta i cotes. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Aplicació 

emulsió 

bituminosa 

trasdos del 

mur. 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Acceptació de 

la procedència 

del tot-u. 

De la 

procedència 

(préstec. 

Gravera, 

pedrera). 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

2 mostres 

aleatòries. 

Humitat natural segons 

NLT 102/72. 

Granulomètrics per 

tamisat segons UNE-EN 

93-1/98 

Límit líquid i índex de 

plasticitat segons UNE 

103103/94 i 103104/93. 

Proctor modificat segons 

UNE 103501/94. 

Equivalent d’arena 
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segons NLT 113/72. 

Índex de llosa segons 

NLT 354/74. 

CBR segons NLT 

111/78. 

Desgast de los Àngeles 

segons UNE-EN 1097-

2/99. 

Coeficient de neteja 

segons NLT 172/86. 

Execució Gruix de la 

capa de 

reblert 

 Acceptació 

direcció 

facultativa. 

 Gruix màxim de la capa 

40 cm. 

 

 Humectació i 

compactació 

de la capa de 

reblert. 

 Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 mostra de 

10 

densitats. 

Segons resultats 

obtinguts en el Proctor 

Modificat del material a 

subministrar. 

1 

Confirmació Fase prèvia       
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ACTIVITAT: OBRA DE FÀBRICA. 

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ RESPONSABLE 

ACEPTACIÓ 

UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 

A ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ Característiques 

dels blocs de 

formigó o 

maons. 

 

Geometria i 

característiques 

resistents i de 

durabilitat. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

1 mostra Dimensions i 

comprovació de la 

forma segons UNE 

41167. 

Secció bruta. Secció 

neta i índex de massís 

segons UNE 41168. 

Absorció d’aigua 

segons UNE 41170. 

Succió segons UNE 

41171. 

Pes mig i densitat 

mitja segons UNE 

41167. 

Resistència a 

compressió segons 

UNE 41172-89. 

Resistència tèrmica 

segons UNE 92204-

90. 

Aïllament acústic 

segons UNE 74040/3. 

Resistència al foc 

segons UNE 23093. 

1 

 Morter realitzat Caracterització Assaig per 

laboratori 

1 mostra cada Resistència a 

compressió segons 

1 
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in situ del morter homologat. 250 tn. UNE-EN 1015-

11:2000/A1:2007. 

Contingut en ions 

clorur segons UNE-EN 

1015-

17:2001/A1:2005. 

Absorció d’aigua per 

capil·laritat segons 

UNE-EN 1015-

18:2003. 

 Armadura Disposició 

geomètrica de 

la armadura i 

recobriments de 

formigó. 

Inspecció i 

acceptació per 

part de la 

direcció 

facultativa abans 

de precedir al 

formigonat de 

l’element. 

   

  Característiques 

químiques de 

l’acer. 

Certificat de 

traçabilitat de la 

colada 

   

  Característiques 

geomètriques 

de l’acer i 

adherència de 

les armadures. 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 sèrie de  dos 

provetes per 

cada diàmetre 

per cada 40 

tones d’acer i 

subministrador. 

Assaig de 

característiques 

geomètriques segons 

norma UNE-EN ISO 

15630-1:2003. 

 

  Característiques 

mecàniques de 

l’acer. 

Assaig per 

laboratori 

homologat. 

1 sèrie de  dos 

provetes per 

cada diàmetre 

per cada 40 

tones d’acer i 

subministrador. 

Assaig de resistència 

a tracció, doblat i 

desdoblat segons 

UNE-EN ISO 15630-

1:2003. 

 

Execució Comprovació 

del replanteig 

de la planta i 

alçat. 

Eixos i aplomat 

de les parets. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

   

 Comprovació de 

la execució de 

Punts a 

inspeccionar: 

Acceptació 

direcció 
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les parets. Humitat dels 

blocs. 

Col·locació. 

Obertura. 

Encadenat. 

Juntes de 

control 

facultativa. 

Confirmació Fase prèvia a la 

execució de la 

coberta i 

col·locació de 

reixes y portes. 

     

 

 

ACTIVITAT: EQUIPS ELÈCTRICS.  

FASE DE 

CONTROL 

TREBALLS 

INICIALS 

INSPECCIÓ RESPONSABLE 

ACEPTACIÓ 

UNITAT DE 

MOSTREIG 

CARACTERÍSTIQUES 

A ASSATJA 

Nº 

ASSAIGS 

Previ Certificats 

dels materials 

elèctrics a 

utilitzar. 

Marcatge CE del 

material a 

utilitzar. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

 Marcatge CE del 

material a utilitzar. 

 

Execució Bolletí de la 

instal·lació 

elèctrica. 

A realitzar pel 

muntador de la 

instal·lació. 

Companyia 

subministradora 

del servei. 

   

 Projecte de 

legalització de 

la instal·lació. 

Companyia 

subministradora 

del servei. 

Companyia 

subministradora 

del servei. 

   

Confirmació Posta en 

funcionament 

dels equips. 

Correcte 

funcionament 

dels equips. 

Acceptació 

direcció 

facultativa. 

 Segons els protocol de 

funcionament i posta en 

funcionament del 

fabricant. 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR. 

La partida destinada al control de qualitat representa aproximadament un 1% del PEM. El 

pressupost d’aquesta activitat ascendeix a 42.597,74€. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex permet desglossar el pressupost de millora urbana Renfe – Tortosa centre 

segons els capítols en que s’ha estructurat. Els resultats llistats s’han obtingut a partir dels 

amidaments realitzats i de l’aplicació dels preus unitaris vigents; aquestes dades, així com 

totes les que fan referencia al pressupost, es troben detallades al document número 4 

d’aquest projecte. 

2. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

Els resultats obtinguts per capítols són els següents: 

PEM PROJECTE DE MILLORA URBANA RENFE – TORTOSA CENTRE 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 

01 Demolicions 804.706,99€ 

 
02 Moviments de terres 357.212,38€ 

 03 Ferms i paviments 1.697.031,60€ 

 04 Xarxa de pluvials 474.667,57€ 

 05 Xarxa d’enllumenat 177.975,16€ 

 06 Serveis urbans a la parcela 83.725,19€ 

 07 Senyalització 7.048,14€ 

 08 Jardineria i Mobiliari urbà 223.927,47€ 

 09 Partides alçades 433.927,47€ 

 TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 4,259,774,49€ 

 
Despeses Generals (13% sobre PEM) 553.770,68€ 

 
Benefici industrial (6% sobre PEM) 255.586,47€ 

 
SUBTOTAL 5.069.131,64€ 

 
IVA (21% sobre ) 1.064.517,64€ 

 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 6.133.649,28€ 

 TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

6.133.649,28€ 

 

Taula 1. Resum del pressupost d’execució de les obres segons capítols. 
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Així doncs, aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de  SIS 

MILIONS CENT TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-

VUIT CÈNTIMS. 
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