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MEMÒRIA 
 
 
1. Dades generals 
 
1.1. Identificació del projecte 
 

Projecte: Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la 
zona de Ponent de Púbol. 

 
Tipus d’intervenció: Projecte d’obres bàsiques i complementàries d’urbanització. 
 
Emplaçament: Zona de Ponent del nucli de Púbol. 
 
Municipi: 17120 La Pera (Baix Empordà) 
 
 
 
 

1.2. Agents del projecte 
 
 Promotor:  Ajuntament de La Pera 
     
    N.I.F. P1713800L 

Plaça de l’Església 1 
    17120 La Pera (Baix Empordà) 
    Telèfon: 972 48 82 05 
    Fax:       972 48 85 86 
    e-mail:   ajuntament@lapera.cat 
 
 Projectista:  Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P. 
    Arquitecte responsable: Jordi Cartagena Miret 
 
    N.I.F. B-633998721 
    C/ Princesa 56, 1er 2ona 
    08003 Barcelona 
    Telèfon: 93 310 56 37 
    Fax:       93 268 30 91 
    e-mail:   svc@svcarquitectura.com  
 
 Altres Tècnics:  Joel Vives  
    Arquitecte Tècnic (Amidaments i Pressupost, CQ) 
 
    TADEC. Tècnics Associats de Consulta 
    Enginyer responsable Andreu Guardia (Càlcul instal.lacions) 
     
 

 
 
 
 
 
2. Memòria descriptiva 
 
2.1. Antecedents 
 
Aquest projecte d’obres bàsiques i complementàries desenvolupa els treballs d’urbanització dels espais lliures 
del Projecte de Reordenació Paisatgística de l’entorn de ponent del nucli de Púbol, d’acord amb la proposta 
presentada inicialment l’any 2007 i aprovada per l’Ajuntament de La Pera. El sòl afectat per les obres d’urba-
nització ocupa una extensió de  6.477,64 m² a l’entrada del nucli de Púbol, espai avui utilitzat provisionalment 
com aparcament extensiu de vehicles, sense cap mena d’ordenació ni intervenció física estabilitzadora. 
 
El projecte es desenvolupa en sòl urbà segons les Normes Subsidiàries vigents aprovades el 14/9/1983. La 
Qualificació del Sòl és el de Sistema d’equipaments comunitaris clau 4, i està regulat pels articles 49 i 50 de les 
NNSS. Segons l’Informe d’Aprofitament Urbanísitc (veure Annex 7.1), l’ús públic turístic és autoritzable d’acord 
el que disposa l’article 34.5 del TRLUC (Text Refòs de la Llei d’Urbanisme de Catalunya). Per tractar-se de sòl 
urbà fora de l’àmbit de protecció del nucli (patrimoni), no és necessari cap Estudi de Impacte Ambiental. Veure 
l’Annex 7.2 de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Avui aquest projecte s’engloba dins del projecte de dinamització turística “Gaudir La Pera: Passeig turístic pels 
racons històrics i culturals del municipi”, que inclou les Infraestructures per a l’acollida i l’atenció als visitants, 
posada en valor dels punts d’interès turíosticas i paisatgístics dels nuiclis de La Pera (La Pera, Púbol, Pedrinyà i 
Riuràs). 
  
L’àmbit d’actuació està limitat al nord per una tanca de pedra -antic tancament dels horts del Castell conegut 
com Horta del Baró-, a l’oest per un rierol vorejat de canyissar, al sud per l’accés al nucli que vorejava la tanca 
de l’antic hort –en queda el rastre-, i a l’est amb la tanca dels patis de les primeres cases del casc antic que 
també formava part d’aquest tancament. 
 
Actualment, tal com es pot verificar en l’Annex 1, el terreny és un erm, parcialment asfaltat en l’accés en el que 
s’hi troben un punt de recollida de brossa selectiva amb vells contenidors i la previsible deixalla als seus voltants 
i un Bloc de Serveis Públics. La manca d’un projecte unitari amb la necessària racionalització de drenatges i 
serveis fa que fins i tot tapes de pous de registre sobresurtin del pla del sòl i bloquegin els propis accessos a la 
Plaça Major. 
 
 
 
2.2. Objecte del Projecte 

 
El propòsit d’aquesta actuació és reordenar, segons un projecte integral, la totalitat d’un ámbit que en la realitat 
esdevé la veritable porta d’accés turístic al municipi de La Pera. Púbol rep entre 100.000 i 125.000 visitants 
anuals que inicien des d’aquí l’itinerari al nucli i el seu entorn, amb una estada mitjana d’una hora, actualment 
focalitzada al Castell de Púbol.  
 
L’actuació de millora de l’espai públic per endreçar i acomodar l’arribada dels turistes particulars i dels grups 
organitzats fins a l’entrada a la zona de benvinguda i punt d’informació al visitant,  juntament amb la 
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senyalització dels elements patrimonials i la introducció de les noves tecnologies com a element bàsic pel 
turisme actiu, pretèn: 
 

1. Despertar l’interès pel Patrimoni Local (històric, cultural i natural) de La Pera. 
2. L’increment del temps d’estada mitjana dels visitants. 
3. L’increment de la despesa mitjana del visitant. 
4. L’increment del nombre absolut de visitants. 

 
Darrera dels efectes d’aquesta dinamització turística, es troba la generació de noves oportunitats i sinergies 
socioeconòmiques que reverteixin positivament en el municipi. 
 
 
2.3. Descripció del projecte 
 
El projecte de l’àmbit descrit reordena l’espai frontissa entre el nucli de Púbol , el pla que resol l’Espai d’Acollida 
Turística i Atenció al Visitant, i l’inici de l’exquisit paisatge de l’entorn. És a dir, reorganitza els itineraris que des 
d’aquest punt d’arribada fan camí bé cap a la Plaça de la Constitució de Púbol –primer punt de la ruta d’interés 
turístic-, o bé les rutes paisatgístiques que s’obren a l’Empordanet. Al marge que es dissenyi l’espai de manera 
responsable per donar continuïtat urbana a aquest espai de benvinguda, amb zones enjardinades d’arbrat 
d’ombra, arbusts y entapissants autòctons per connectar amb el paisatge, el projecte resol àmbits funcionals 
diferents: 
 
1. Àrea d’accés i parada de turistes particulars i grups organitzats. 

És l’area que organitza l’entrada rodada des de la carretera. Tanmateix, aquesta àrea es subdivideix en un 
àmbit propi de maniobra dels autocars i destinat a desencotxar els grups de visitants -que dibuixa una franja 
est-oest al nord, en contacte amb la carretera-, i una àrea per la parada i estacionament de vehicles, que 
formalment es va desdibuixant amb la pavimentació de colors i disposició irregular i assimètrica de l’arbrat 
d’ombreig a fi que la transició entre les diferents categories d’espais, dels més urbanitzats als més naturals,  
s’esdevingui gradualment.  
Ocupa una superfície total aproximada de 2.865 m2, entre ponent i nord de l’esplanada, i permet la parada 
simultània màxima de 7 autocars i  de 50 vehicles. 
 

 
 
 

2. L’Espai d’Acollida Turística i Atenció del Visitant pròpiament. 
Ocupa una àrea discontínua de 2.790 m2. La més gran és a tocar de les tanques de ponent del nucli de 
Púbol, i fa de coixí entre la zona de parada i estacionament d’autocars i vehicles i el nucli consolidat. Aquest 
espai és el suport de 2 blocs funcionals formalment equivalents. El primer s’assignará al punt d’Informació 
Turística de Púbol, a l’emmagatzematge de material de promoció turística, així com altres futures funcions 
relacionades amb el suport al punt d’informació (com l’organització de rutes guiades presencialment, etc...). 
El segon bloc, lleugerament més petit, es destinarà a l’emmagatzematge d’un futur servei de bicicletes a 
disposició del visitant i dutxes pels ciclistes, amb la finalitat de dinamitzar rutes de cicloturisme. L’altra àrea, 
més petita, integra el bloc dels Serveis Higiènics ja existent en l’itinerari de l’àrea de desembarcament dels 
autocars als blocs d’Informació Turística. Contigu a aquest espai es desenvolupa una àrea específica de 
picnic amb taules i bancs per acollir els visitants i jocs infantils. Bona part d’aquesta darrera àrea es troba 
guarida del sol i la pluja mitjançant dos tendals de grans dimensions.  
 
L’articulació entre els dos espais es fa ben visible per garantir un pas segur entre els vehicles, el bloc 
sanitari i la zona de benvinguda on els visitants es troben amb el punt d’informació turística i d’assistència 
als cicloturistes. Tots els recorreguts dintre de l’àrea projectada, i les seves connexions als carrers que 
porten a la plaça de la Constitució, són accessibles per les persones amb minusvalíes, d’acord amb el 
Decret 135/1995 de Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. El plànol P.21 
Accessibilitat  justifica tots els paràmetres d’accessibilitat i els seus recorreguts. 
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La pauta integradora que articula aquests dos grans àmbits funcionals és un sistema de 21 bandes paral.leles 
en sentit nord-sud que proporcionen un ordre general, clar i flexible des de criteris funcionals, i tanmateix, 
aquestes bandes ajuden a l’estabilització del sòl. Entre aquestes bandes, paviments de diferents textures i 
colors (asfalts, formigó, sauló, graveta,..) i les diferents plantacions vegetals, dibuixen un patró que talment 
recorda els horts preexistents del Castell, sempre amb la cura de respectar i preservar les vistes a la 
panoràmica oberta al paisatge de ponent, paradigma de la natura antropitzada de l’Empordanet. 
 
El projecte doncs, per donar resposta a l’execució global de tots aquests àmbits, ha de desenvolupar els treballs 
de: 

- Moviment de terres 
- Abastament d´aigua potable 
- Drenatge d’aigües pluvials i residuals  
- Pavimentació de calçades i voravies. 
- Enllumenat públic. 
- Xarxa de baixa tensió 
- Xarxa de telecomunicacions 
- Ajardinament i xarxa de reg 

 
Es tracta, per tant, d’un projecte d’urbanització bàsica i complementària en els termes que recull la llei 
d’urbanisme 2/2002. 
 
 
2.4. Informació Topogràfica 

 
La topografia de l’àmbit del sector es descriu perfectament en el plànol P.4 Estat actual i topografia, que es 
correspon amb un aixecament topogràfic del sector realitzat per procediment tradicional i suport informàtic. 
De tot l’àmbit d’actuació, la cota més alta es troba a la confluència amb la carretera de Púbol a La Pera i la més 
baixa a la part inferior a tocar de la riera. 
Es tracta d’un sòl sensiblement pla, amb uns pendents mitjos de l’1%. 
 
 
2.5. Informació de les instal.lacions existents 
 
En el solar que ens afecta, solament existeixen les següents instal.lacions: 
 

• Xarxa de clavegueram. El seu traçat i pous de registre es troben grafiats en el plànol P16.1 Xarxa de 
Sanejament.  

• Xarxa de distribució d’aigua potable. Existeix un ramal enterrat d’alimentació del Bloc de Serveis 
existent de diàm. 25mm   

• Xarxa elèctrica. Existeix una línea enterrada que des de el Centre de Distribució, situat a l’entrada del 
nucli de Púbol, disccorre gairebé paral.lel al mur de tancament de l’Hort del Baró que es troba encara 
dempeus. Aquesta línea conté dues caixes de distribució. L’una alimenta el quadre elèctric de 
l’enllumenat existent d’aquesta zona i la connexió a una línea aèria; i l’altra, gairebé al límit de la zona 
d’actuació, de la qual es connecta una altra línia aèria. 
Annex 8.1. S’adjunta Ordre TIC de Elèctrica de Jafre, S.A. corresponent a l’afectació dels serveis 
elèctrics corresponents a aquesta companyia. 

 
 
 
 
3. Memòria constructiva 
 
3.1. Condicionament de les obres 
 
Els treballs d’execució corresponents al projecte d’urbanització de l’Espai d’Acollida i Atenció al Visitatnt a la 
Zona de Ponent de Púbol, es desenvolupen en un espai que permet tancar-lo en la seva totalitat sense haber de 
preveure cap servitud de pas concret. Aquest fet facilitarà tant els ritmes com les condicions de seguretat de 
l’obra. 
D’altra banda, les instal.lacions preexistents no tenen gran afectació en el transcurs de les obres. Caldrà, no 
obstant, tenir cura que els treballs superficials d’execució de bases i subbase de la pavimentació no danyin els 
serveis soterrats abans esmentats. 
 
3.2. Preliminars i enderrocs 
 
Prèviament a l’inici de les obres, es procedirà a delimitar i vallar l’àrea d’actuació. 
Es desmuntaran els elements urbans existents (fanals, bancs), les tapes de registre i clavegueram existent i es 
demoldrà l’asfalt, vorades i restes de paviment existent.  
 
3.3. Topografia i moviment de terres 
 
L’àmbit d’actuació és una esplanada pràcticament plana i amb una alt estat de compactació. Donada la funció 
futura del lloc, destinat practicament a la mobilitat rodada i peatonal, i a petits quioscs de naturalesa lleugera, no 
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s’ha realitzat cap estudi geotècnic per determinar la capacitat portant del sòl ni la seva naturalesa. El fet que fins 
ara i durant molts anys, hagi esdevingut una esplanada destinada a l’aparcament tant de cotxes com 
d’autobusos, fa que el sòl es presenti molt compactat. Successives vegades, s’ha fet aportació superficial de 
graveta i part de la superfície s’ha asfaltat. Respecte de la naturalesa del terreny, el fet que l’àrea que ens ocupa 
estigui al costat d’una riera que drena part d’aquest territori, fa pensar en un terreny de graves i llims per 
sedimentació. No obstant, si en el procés de rebaix per a la formació de la caixa s’identifiquès alguna zona amb 
una compactació precària, s’haurà de realitzar una prova de compactació del terreny originari per garantir un 
mínim del 95% PN. 
La rasant més alta es troba just a l’entrada des de la carretera de Púbol a La Pera i la més baixa a tocar de la 
riera i el mur de pedra que tanca a nord tota l’àrea, amb una diferència entre elles de aproximadament 2m. 
Tot el pla té un caient natural sud-est/nord-oest entre l’1,45-1,80%. 
La totalitat del moviment de terres haurà de condicionar l’esplanada per les bases i subbases i adequar-los al 
trànsit rodat i peatonal previst. De l’estat topogràfic inicial i la de projecte, es desprén que no caldrà fer 
aportacions de terra. Part de la que es generi en el rebaix del terreny s’aprofitarà per aquelles zones on hi hagi 
d’aportar una base addicional, però en general caldrà portar-ne a l’abocador homologat més proper. 
Les rasants finals que s’obtenen del moviment de terres, bases i pavimentació, dibuixen dues conques de 
drenatge de tota l’àrea pavimentada i àrees verdes, que discorren des del nucli a la riera. La primera de les 
conques drenants, va de la carretera a la riera, en una línea lleugerament esbiaxada respecte del mur aïllat de 
l’antiga tanca de l’Hort del Baró, amb pendents longitudinals del 1,95% i 1,29%; i pendents transversals màxim i 
mínim del 2,56% i 1,05% respectivament. L’altra conca, recull les aigües en una línea paral.lela a l’antiga tanca 
esmentada a uns 54 m, amb un pendent longitudinal constant del 1,29% i pendents tranversals màxim i mínim 
del 1,37% i 0,64% respectivament. 
Com a mesura preventiva per risc d’inundacions provocades per la riera de Púbol, i segons Informe Tècnic 
UDPH2012000616 de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de data 17 d’abril de 2012, al marge dret de la riera 
que limita amb l’àmbit d’actuació, es formarà una mota de 40-50cm sobre el nivell natural, que segueixi el mur 
de marroquineria situat a l’extrem sud-oest, i al llarg d’uns 70m. 
 
El plànol P 16.2 recull les rasants del drenatges superficials. 
 
 
3.4. Afermat i pavimentació 

 
3.4.1 Bases i subbases 

 
Un cop enretirat el material de demolició, es rebaixarà la capa de pavimentació per sanejar-la del tot. La 
caixa tindrà una base granular de tot-ú artificial. Es comprovarà que el resultat de la compactació de la 
caixa es troba al 95% PM. En aquelles zones on el terreny actual presenti una compactació inicial no 
acceptable, caldra afegir a la caixa una subbase branular de tot-ú natural de 25cm de gruix de promig. 

 
Durant la col.locació de la base, cal comprovar periòdicament el grau de compactació de la capa. A 
l’efecte esmentat, es recomana l’execució d’assaigs per cada 300 metres cúbics de base compactada o 
fracció diària. A fi de garantir la homogeneïtat del grau de compactació de tota la zona compactada, 
convé que la situació d’alguns dels assaigs sigui a zones de rases de calçada i vora els pous o elements 
singulars. 
   
A fi de poder controlar el gruix de la capa de base pot ser útil la prèvia col.locació d’estaques de 
referència, que permetin a l’operador de la motonivelladora estendre el gruix previst de material. Cal 
preveure que el gruix de la capa és variable, ja que és a la capa de la base on s’acon-segueix el 
pendent transversal definitiu del paviment. Durant l’aportació de material s’ha de realitzar el control 
visual de l’homogeneïtat de la base.  

 
S’evitarà la compactació de material amb defecte o amb excés d’humitat, fet que es pot detectar a partir 
de l’aspecte que presentin zones compactades amb humitats properes a l’òptima. 

 
 
3.4.2 Calçada de trànsit rodat 
 

Calçada de trànsit mig a la zona d’accés d’autocars. Es composarà de: 
 

-  5 cm de mescla bituminosa de rodadura densa D-12, estesa i compactada al 98% 
-  reg d’adherència 
-  7 cm de mescla bituminosa semidensa S-20, estesa i compactada al 98% 
-  Reg d’emprimació 
-  20 cm de base granular de tot-ú artificial 
-  25 cm de sub-base granular tot-ú natural (solament en aquelles zones on el terreny actual 

presente una compactació no acceptable) 
 

Calçada de trànsit mig a la zona d’accés d’aparcament de vehicles. Es composarà de: 
 

- 3 cm de mescla bituminosa de rodadura densa D-12, de varis colors, estesa i compactada al 
98% 

-  reg d’adherència 
-  7 cm de mescla bituminosa semidensa S-20, estesa i compactada al 98% 
-  Reg d’emprimació 
-  20 cm de base granular de tot-ú artificial 
-  25 cm de sub-base granular tot-ú natural (solament en aquelles zones on el terreny actual 

presente una compactació no acceptable) 
 

3.4.3  Àrees peatonals 
 

Les àrees peatonals se situen una a l’extrem nord, i canalitza la gent que es mou amb autocar i entorn 
del Bloc Higiènic; l’altra àrea es troba al voltant del llindar de les finques a l’est, on es desenvolupa  
l’àrea d’Acollida Turística y d’Atenció al visitant  i de picnic i les sutures peatonals amb els carrerons que 
porten a la plaça de la Constitució. Aquesta darrera àrea peatonal canalitzarà l’arribada de grups en 
autocar o en vehicle privat. Entre ambues zones, caldrà atravessar la calçada de trànsit rodat, a traves 
de franges d’asfalt vermell que visualitzaran als peatons les zones de creuament. 
Les àrees peatonals aniran acabades amb plataformes de 4,70x2 m, de formigó arquitectònic 
desactivat, segons la següent secció: 

 
- 18 cm de solera de formigó HA-20/P/12/1, de consistència plàstica i grandària màxima de 
granulat 12 mm, armada amb malla electrosoldada i amb acabat 20x20 cm Ø 6.6 mm B500SD 
desactivat per deixar l’aspecte de palet de riera. 
 

  - 15 cm de base granular de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material, al 95%PM. 
 

- L’acabat del paviment de formigó és de Clase 3, és a dir, amb una resistència al lliscament  
Rd>45, d’acord amb el que especifica el CTE SU1 seguridad frente al riesgo de caídas. 

  
3.4.4  Bandes de llambordins de formigó prefabricat 30x10x10 cm 
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Tant les àrees rodades com les peatonals estan confinades per unes bandes longitudinals de 
llambordins prefabricats Zhen de BREINCO de 30x10x10cm, de 30 cm d’amplada, preses amb 
morter sobre rasa de formigó HM-20/P/12/I, de consistència plàstica i grandària del granulat 20 
mm que descansa sobre una base de tot-ú artificial compactat al 95% del PM. 
 

3.4.5  Escocells i vores metàl.liques d’acer corten 
 

Les vores entre paviment d’asfalt i escocell es resolen amb una xapa d’acer corten cor-ten de 10 
mm de gruix i 20 cm d’amplada. També s’utilitzan per reservar de la pavimentació els escocells 
dels arbres i àrees de maatolls. 
 
Els plànols P06.Ordenació general i P11.Detall de ferms, defineixen tots aquests paviments i 
seccions. 

 
3.5. Xarxes de Serveis 

 
3.5.1  Xarxa de clavegueram 

 
La xarxa de drenatge i clavegueram és separatiu. D’una banda es recull el drenatge superficial 
de pluja que es canalitza cap a la riera i tangencialment a un dipòsit de 32.000 L destinat al reg 
de les àrees verdes i arbres; d’altra banda, les aigües brutes del Bloc de Serveis Higiènics, 
previsió al Bloc d’Informació Turística i del Bloc del futur suport i assistència al cicloturista, es 
canalitzen a una xarxa preexistent que es condueix a una canonada connectada a una planta de 
depuració a l’altra banda de la riera . La canalització PEAD o polipropilé de diàmetre nominal 
400 i 500. Cada 25-30 m es col.locarà un pou de registre circular Ø800 realitzat en formigó 
prefabricat. Donada la poca profunditat a la que es troba bona part de la xarxa soterrada, les 
canonades es recobriran amb una xapa de formigó de 15cm de gruix i armada amb un malla 
electrosoldada. 
Els embornals seran model Meridiana R0430 de Fundición dúctil Benito. S’agrupen en nombre 
de 2 en l’aiguafons de la conca que va des de la carretera de Púbol a La Pera a la riera i 
separats entre ells cada 10 m. En el punt més baix, abans de la riera, el nombre d’imbornals 
agrupats serà de 4. La connexió de l’embornal a la xarxa de clavegueram es realitza amb 
canalització PEAD o polipropilé de 315 mm, sigui al pou de registre o directament a la 
canalització 400/500. 
En les zones de grava o vegetació dels perímetres es disposa de rases de drenatge formades 
per prisma de graves graduades de secció 0,6x0,4 m, confinades mitjançant una envolvent de 
geotèxtil dins del qual es disposa d’un tub dren de Ø200 mm, per tal d’evaquar les aigües de 
pluja i reg. 
Els pendents de la xarxa de clavegueram oscil.len entre el 0,6% i l’1,7%. 
 
Segons l’Informe Tècnic UDPH2012000616 de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de data 17 
d’abril de 2012, cal que la canonada del sobreeixidor del dipòsit, en el seu desguàs al talús del 
costat dret de la riera, es protegeixi amb un mur d’escullera, per evitar erosions, atès que el 
desguàs aboca ditrectament a la llera de la riera de Púbol. L’escullera tindrà una llargada 
mínima de 2m, un espesor mínim de 1m, i el pes de la pedra no podrà ser inferior a 500,00kg. 
En cap cas el pendent superarà la realció 1H:1V. 
 
El plànol P14.1 Xarxa de sanejament , P14.2 Seccions longitudinals de la Xarxa de Sanejament 
i P14.3-4 Detalls de Sanejament, descriuen la xarxa projectada;a l’Annex 3 es descriuen els 
càlculs de la xarxa de sanejament. 

 
 

3.5.2  Xarxa d’aigua potable 
 
La xarxa d’aigua potable s’ha dissenyat per atendre la instal.lació d’una font a l’àrea de picnic , 
la previsió d’un punt de connexió al Bloc d’Informació Turística i al Bloc d’Assistència i suport al 
cicloturista i finalment a les necessitats de reg quan l’emmagatzematge de l’aigua de pluja sigui 
insuficient. El Bloc de Serveis existent, avui està connectat al ramal de 110mm que alimenta el 
nucli de Púbol i que trancorre paral.lel a la carretera. Aquest ramal es sustituirà per un de nou de 
PEAD Ø110mm fins el comptador, que mesurarà tan l’aigua de reg com el dels diferents Blocs 
de Serveis, d’ Informació Turística i el d’Assistència i Suport al cicloturista. 

 
L’hidrant ha de garantir una pressió mínima d’1 atmosfera per al subministrament de la boca 
d’incendi, tipus 100, amb uns cabals de 16,7 l/seg. La derivació en previsió d’un punt de consum 
a la font i al Bloc d’Informació Turística i el d’Assistència i Suport al cicloturista serà de PEAD 
Ø63 mm. El del Bloc d’Informació Turística acabarà en una arqueta amb vàlvula de 
seccionament i tap cec. 
 
La xarxa d’aigua potable queda definida al plànol P15.1 Xarxa d’aigua potable i reg. L’Annex 4 
detalla els càlculs de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

 
 
 

3.5.3  Subministrament elèctric. Xarxa de baixa tensió 
 

Aquest projecte només ha d’executar la connexió al quadre d’enllumenat, la canalització per al 
bloc d’Informació Turística i la previsió per un futur Punt d’Assistència i Dinamització de Rutes 
de Ciclo-Turisme i per un panell d’informació turística. 
El connexionat es pot fer des de vàries bandes, en funció dels acords amb la companyia 
subministradora. S’ha previst soterrar tubs corrugats Ø 110 per si es vol eliminar algun pas aeri 
del mateix. 
 
Veure del plànol P16.1 Xarxa de baixa tensió i l’Annex 2.1 
 

3.5.4 Enllumenat públic 
 

Els punts de llum de tot l’àmbit corresponen a la següent tipologia: 
-  Columnes cilíndrica, h=7m i Ø114mm, model KAI, de FIVEP-CARIBONI de un i dos braços i 
làmpada de 20 Leds i 45 w. Estan situades a la banda nord d’entrada d’autocars i cotxes des de 
la carretera de La Pera a Púbol i a la zona del Bloc d’Informació Turística i picnic. Donen una 
il.luminació general de la zona de major trànsit peatonal. 
-  Balisses model Bafle BRLA-751D, antivandàliques, de Fundición Ros Iluminación, de làmpada 
PL-C 26 W, distribuïdes al llarg de l’itinerari de vianants i per la il.luminació de l’àrea d’aturada 
de vehicles, amb la finalitat de no sobreil.luminar la zona i fer més gradual el pas a la zona rural 
no il.luminada. 
 
Les potències instal.lades de les línies de columnes L1 i L2 és de 315 i 270 watts respec-
tivament i el de les línies de balisses L3 i L4 és de 364 i 416 watts. 
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Proteccions  
 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una piqueta de terra a cada 
columna  i quadre. Unint totes les piquetes es disposarà una presa de terra formada per cable 
nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora 
de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim.   

 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió.   

 
S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω.  La unió a la columna serà mitjançant terminal 
a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.   
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat 
de defecte.   

 
A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses.   

 
S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat 
de 0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà:    

      24 
    R≤ --------- = 80Ω   

0,3 
 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω, s’acomplirà l'anterior relació.   
 

La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 
inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació.   

 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió.   

 
 
 

Càlcul línies enllumenat públic  
 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les 
Instruccions ITC BT 07 i ITC BT 09.   

 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 
l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 3 % és a dir, inferior a 
12 v. La secció no serà mai inferior a 6 mm².   

 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en vats 
dels llums.   

 
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció ITC BT 07.   

 
 Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme.   
 S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors : 

   

    √3.√Incos φn 
Sn =  ----------------------. ∑ (In.√Incos φn), per al càlcul de les seccions dels conductors     

     χ. Un 
 

Pn  
In =    ---------------------- per al càlcul de la intensitat   

         √3. U.cos φn 
 
         √3.cos φn.In.In 

Un =   --------------------- per al càlcul de la caiguda de tensió en el tram n.  
   Χ. Sn 

Fòrmules en les que:   
 

In            = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n  
Pn  = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U   = Tensió entre fases   
Un   = Caiguda de tensió en volts, del tram n  
In  = Longitud del tram en metres  
χ  = Conductibilitat (56 per al coure)  
Sn   = Secció del conductor en mm2, del tram n     

 
La xarxa d’enllumenat queda detallat al plànol P17.1 Enllumenat públic i P17.2-3 Detalls d’enllu-
menat. L’Annex 2.2 i 2.3  detalla els càlculs lumínics i de les línies elèctriques 

 
3.5.5  Xarxa de Telecomunicacions 

 
El present projecte preveu la previsió d’una xarxa soterrada de telecomunicacions amb dos tubs 
corrugats Ø63 mm, per poder garantir el servei al futur Bloc d’Informació Turística i el Bloc 
d’Asistència al ciclo-turista. 
 
Excavació i reblert de la rasa  
 
Les rases s'han previst, en funció del número de conductes i la seva ubicació, amb les fondàries 
respecte la cota de rasant definitiva del terreny, segons detalls.   
 
Per últim es refinaran a mà perquè la rasa tingui l’amplada reglamentària i el fons de la mateixa 
quedi a cota. 
La profunditat d'excavació dels carrers s'ha referit a la rasant  del terreny.    

 
Construcció del prisma de canalització  
 
Els trams de canalització construïts estaran formats per les seccions tipus, definides en cada 
cas segons les necessitats plantejades i quedaran connectats a pericons pel seu registre.  
 
La configuració dels prismes de canalització, sigui en voreres o encreuament de carrer, partirà 
d’una base de formigó amb resistència característica fck = 175 kp/cm2 de 5 cm de gruix i 
damunt s’hi col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral i vertical 
entre tubs de 4 cm; per assolir aquestes distàncies, es col·locaran separadors cada 3 ml de 
canalització. Seguidament, es recobriran amb formigó H – 150 i sorra fina en tot el seu 
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perímetre formant un prisma i mantenint uns gruixos de formigó i sorra que quedaran definits en 
les seccions tipus de canalització plantejades, en funció de la seva posició en la via pública.  
 
Es col·locarà una cinta de senyalització del servei a 25 cm per damunt del prisma de formigó, 
que indicarà el servei existent. Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de 
registre quedaran obturats i disposaran en el seu interior d’un fil guia lligat a l’obturador.  
 
El cobriment vertical teòric des de la cota de paviment o rasant definitiva fins a la part superior 
del paquet de conductes de canalització serà de 70 cm fins a la generatriu superior dels tubs 
que composen el prisma en encreuaments de calçades.    
 
La xarxa de telecomnicacions queda detallada al plànol 17.1 Xarxa de telecomunicacions i 17.2-
3 Detalls de Telecomunicacions. 
 
 

3.5.6  Xarxa de Reg  
 

La xarxa de reg, té dues fonts d’alimentació: 
 

• Aigua emmagatzemada a un dipòsit de 32.000L. És la primera via de subministrament, sempre i 
quan el dipòsit compti amb reserves d’aigua suficient. Una bomba connectada a una sensor, 
permetrà activar el sistema de bombeig quan l’Estació de Control i Gestió de reg ho sol.liciti. 

 
• Aigua potable provinent de la xarxa pública de subministrament. En aquest cas, una vàlvula de 

conmutació automàtica, permetrà regar amb l’aigua de la xarxa pública  quan no hi hagi reserva 
suficient al dipòsit.  

 
Després de la connexió a la xarxa pública d’aigua potable, s’instal.larà el comptador de reg. Entre la 
vàlvula de conmutació automàtica aigua pluja-aigua xarxa y l’Estació de reg, en sortirà la xarxa de 
les boques de reg, que d’aquesta manera, també es podran alimentar d’aigua de pluja quan hi hagi 
prou reserves. 

 
L’esquema del sistema és el següent: 

 

                    
  
 
 
             L’estació de control i gestió de reg es sitúa en pericó i serveix bàsicament dos tipus de reg diferenciats: 
 

• Sectors de reg A1 i A2 per a l’arbrat, amb canalització primària PE32 i anells amb degoters 
(D17mm i 12 goters). 
El sector A1 serveix a 32 arbres i el A2 a 38. 

 
• Sectors de reg B1,B2 i B3 de les àrees  arbustives i entapissants alimentades per una 

canalització primària PE50 que alimenten anells PE40 des d’on es distribueixen línies de 
degoteig formades per tubs amb goters autocompensats de 17 mm cada 30 cm. La separació 
de les línies de degoteig oscil.laran entre 0,30 i 0,40 m. 
El sector B1 serveix una superfície de 80,20 m2, el sector B2 a 384,40 m2 i el B3 a 334,25 m2. 
 

Veure plànol P15.1 Xarxa d’aigua potable i reg i P15.3 Detalls de reg i l’Annex 5. 
 
 
 
 
 
 3.6.  Plantació i jardineria 
 

El projecte de plantació  i jardineria,  cobreix 4 àrees diferenciades, cada una de les quals s’ha resolt en 
funció de l’objectiu que persegueix: 
 
1- Entrada des de la carretera de La Pera a Púbol. Una filera de agrupacions de 2 xipresos (Cupressus 

Sempervirens), enmarcaran Can Ros del Mas, que es troba a l’altra banda de la riera, en direcció 
sud-oest. Es dotarà d’ombra la zona d’embarcament-desembarcament dels autocars mitjançant una 
filera de lledoners (Celtis Australis). 

2- L’Espai d’Acollida Turística i d’Atenció al Visitant comptarà amb barreges d’arbres i bandes 
d’arbusts i entapissants. Entre el arbres hi trobem els lledoners (Celtis Australis), alzines de varis 
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peus (Quecus Ilex), parroties (Parrotia Pérsica), oms (Ulmus Campestris), i freixes (Fraxinus 
Excelsior). Tots aquests arbres, mescles de fulla perenne i caduca, dotaran a l’àrea d’estada 
d’ombra a l’estiu. A les bandes d’arbusts i entapissants hi trobem romaní (Rosmarinus Postratus), 
timó (Thymus vulgaris), nandines (nandina doméstica) i espígol (lavandula angustifolia). 

3- A l’àrea de parada i estacionament de vehicles, s´hi plantaran oms i lledoners, també amb la 
voluntat de donar ombra a l’estiu. 

4- A la mota i els talussos que voregen la llera dreta de la riera de Púbol, s´hi plantaran espécies 
autòctones de riba com els verns (Alnus Glutinosa) i freixes (Fraxinus Excelsior). Les 
característiques técniques hauran de ser supervisades per tècnics de la unitat d’Orcenació del 
Domini Públic Hidràulixc de l’Agència Catalana de l’Aigua. El material de repoblació haurà de 
complir els requisits legals i sanitaris per tal de prevenir patologies forestals. 

 
Totes les espècies que es planten, són autòctones, de baixes exigències hídriques i per tant ben 
adaptades. 

 
Presentació de les espècies vegetals: 

 
- Celtis australis, de 18-20 cm de perímetre de tronc a 1 m d’alçada del terra, ben ramificati 

amb copa ben formada. Copa i amb pa de terra i tela metàl.lica  
- Cupressos sempervirens, de 4,5-5 m d’alçada, en contenidor de 140 a 160 litres. 
- Quercus ilex, de varis peus, de 25-30 cm de perímetre de tronc a 1 m d’alçada. Copat, amb 

pa de terra i tela metàl.lica  
- Ulmus campestris, de 18-20 cm de perímetre de tronc a 1 m d’alçada del terra, ben 

ramificati amb copa ben formada. Copa i amb pa de terra i tela metàl.lica  
- Fraxinus excelsior, de 18-20 cm de perímetre de tronc a 1 m d’alçada del terra, ben 

ramificati amb copa ben formada. Copa i amb pa de terra i tela metàl.lica  
- Parrotia Pérsica, arbust 300/400 cep 
- Rosmarinus postratus, en contenidor de 1,7 litres i una densitat de 7unitats per m². 
- Thymus vulgaris, en contenidor de 1,7 litres i una densitat de 7unitats per m². 
- Nandina doméstica, en contenidor de 5 litres i una densitat de 1,5 unitats per m². 
- Lavandula angustifolia, en contenidor de 2 litres i una densitat de 1,5 unitats per m². 
 
 

En tots els arbres caldrà garantir un volum mínim de terra seleccionada de 1,5 m³. Sota de les 
arbustives i entapissants, s’extendrà una capa de mulch. 

 
 

3.7. Mobiliari urbà  
 

El mobiliari urbà instal.lat està destinat a acomplir diferents papers: 
 

Descans i ombreig 
 
Els bancs es disposen per organitzar l’espera a l’àrea  d’embarcament i desembarcament dels autocars, 
de l’àrea del Bloc de Serveis Higiènics, així com dotar de descans a la zona peatonal que, des de l’àrea 
de parada i estacionament i l’Espai d’Acollida Turísitca i d’Atenció al Visitant, donarà accés al poble des 
de les diferents passos a l’oest del nucli. 
 
- Banc C-1007-3M-AL de la casa Fábregas de 3m de longitud, amb pota d’alumini A-GT3 llistons de 

fusta de Guinea, amb tractament fungicida-insecticida i vernissats a poro obert. 

- Cadira C-1007-AL de la casa Fábregas, amb pota d’alumini A-GT3, de 0,70 m d’amplada. 
- Taules de picnic amb bancades, sistema modular Gavarres, de Fundició Dúctil Benito. 

 
            -    Conjunt de 2 tendals per l’ombreig i la protecció enfront de la pluja, formada per 2 veles trapezi 

enrotllables mitjançant motorització, sistema C, de la casa Soliday. 
 Descripció: 

• Eix d’alumioni extruït. 
• Ferratges, soports i elementsper a subjectar, d’acer inoxidable V4A i alumini. Cap de tracció 

Dyneema naútic 3mm. 
• Revestiment del sistema amb teixxit AUSTROSAIL NAN0/SOLTIS 92. 
• Accionament amb motor tubular de 230V amb receptor de radio i dotat d’anenòmetre que 

controla automàticament l’equip. 
 
 Joc 
 
 S’ha reservat una àrea destinada a jocs infantils. La descripció dels jocs col.locats són els següents: 
 

• Molla gronxadora ELE400002-Racer de la casa Kompan de color groc. Grup d’edat +1 any. 
• Molla gronxadora ELE400020-Stinger de Kompan de color vermell. Grup d’edat 1+ anys. 
• Equipament d’escalada GXY903012-Kuma de la casa Kompan. Grup d’edat 6+ anys. 

 
           Neteja 

 
-    4 Papereres model “Click” de la casa Breinco, color Fusion, estructura d’acer galvanitzat i cendrer                              

incorporat. 
- 2 Conjunts de 4 Papereres de reciclatge model “Click” de la casa Breinco, color Fusion, amb tapa 

abatible. Estructura de colors galvanitzat. Portaran incorporats el cendrer 
 
Restricció de pas 
 
-       Pilones model Hospitalet, de mides 1m d’alçada, format per fust i remat de fosa gris, de 100 mm de 
        diàmetre i anella d’acer inoxidable de 84 mm de diàmetre exterior. 
 
-     Pilona telescòpica hidràulica automàtica a l’entrada del poble, d’un èmbol d’acer inoxidable AISI-  

304 brillant de Ø270x600 mm d’alçada, accionat per comandament a distància. Quadre elèctric de 
polismids color gris 500x400x230mm, estanqqueitat IP65; dmodel H275AHG de Benito Urban. 

 
-       Cub de formigó prefabricat color gris granític d’aspecte llis, model KUBE UM3725 de la casa 
        Benito Urban. També pot utilitzar-se com a seient ocasional. 

 
Elements de senyalització 
 
Proposta de senyalització vertical dels Serveis municipals de mobilitat.  

 
Aparcament 
 
Aparcament de bicicletes d’acer inoxidable model Barcelona A-06 de la casa “Fábregas” 
 
Font 
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Font Santa&Cole, model Caudal, en acer Cor-ten, adaptada per usuaris en cadira de rodes. 
 
Bloc d’Atenció i Informació Turísitca 

 
             -     Quiosc de 7,5x2,5x2,7 m. 

• Estructura vista, la principal construïda pa partir de perfils d’acer galvanitzats (en calent per 
immersió segons norma UNE 37508), HEB 100 i angulars L 60.60, i la secundària amb tubs 
40.40 i 50.40, amb soldadurres galvanitzades en fred, sistema galvapack. Acabada amb pintura 
tipus RAL 9006. 

• Sostre: En panell sandwich de polièster reforçat amb fibre de vidre doble cara, de 25 mm de 
gruix, en color Blanc i acabat mat, cara interior ignífuga, tipus TECNO25. 

• Revestiments en panells aïllants tipus FTPH 54 mm de gruix, bicolor; exterior en fusta 
tecnològica/interior HPL segons gama, nucli de poliesti`r expandiot alta densitat (35 kg/m3) 
segons norma EN 438/ISO 4586. Els revestiments integraran al seu interior les canalitzacions 
de les diferents línees de connexions, segons normativa. 

• Paviment de plaques de plàstic reciclat de primera tria GVG 16/2, amb revestiment en m,assa 
de goma antilliscant gris grafit procedent igualment de reciclat.ç 

• Contraportyes abatibles d’obertura mitjançant pistons hidràulics de 700N i tancament lateral 
amb falleba central i barres ocultes. 

• Pany de seguretat amb tres barres (tres punts d’ancoratge) a les portes d’accés. 
• Peus regulables en alçada a la base per a salvar desnivells de la ubicació. 
• Grafismes identificatius en vinils o plaques senyalitzadores a definir per la D.F. 
• Instal.lació elèctrica oculta a l’interior dels revestioments i fals sostre, construïda segons 

normativa de baixa tensió, inclosa la caixa de comandament i protecció, amb els corresponents 
diferencials, magneto-tèrmics i preses de corrent segons les necesitats de la distribució, amb 
aportació de memòria elèctrica signada per instal.lador homologat. 

• Preses de corrent de la sèrie Zenit de Niessen, dobles muntades en caixes encastades. 
• Caixa de connexió per a presa de terra amb fusible a connectar en llança independent. 
• Il.luminació interior amb pantalles encastades amb làmpades de baix consum, ti`pis downlight 

en leds. 
 

Bloc d’Assistència i suport al cicloturista 
 

-     Quiosc de 5x2,5x2,7 m, destinat a un petit taller d’assistència bàsica al cicloturista i de un paquet de          
3 dutxes i rentamans. 
• Estructura vista, la principal construïda pa partir de perfils d’acer galvanitzats (en calent per 

immersió segons norma UNE 37508), HEB 100 i angulars L 60.60, i la secundària amb tubs 
40.40 i 50.40, amb soldadurres galvanitzades en fred, sistema galvapack. Acabada amb pintura 
tipus RAL 9006. 

• Sostre: En panell sandwich de polièster reforçat amb fibre de vidre doble cara, de 25 mm de 
gruix, en color Blanc i acabat mat, cara interior ignífuga, tipus TECNO25. 

• Revestiments en panells aïllants tipus FTPH 54 mm de gruix, bicolor; exterior en fusta 
tecnològica/interior HPL segons gama, nucli de polièster expandit d’alta densitat (35 kg/m3) 
segons norma EN 438/ISO 4586. Els revestiments integraran al seu interior les canalitzacions 
de les diferents línees de connexions, segons normativa. 

• Paviment de gres porcelànic anti-lliscant. 
• Divisions de dutxes amb panells fenòlics, color a definir per la D.F. y ferratges en acer 

inoxidable mate. 
• Pany de seguretat amb tres barres (tres punts d’ancoratge) a les portes d’accés. 

• Peus regulables en alçada a la base per a salvar desnivells de la ubicació. 
• Grafismes identificatius en vinils o plaques senyalitzadores a definir per la D.F. 

 
            El plànol P06.Ordenació general ubica amb precisió el mobiliari urbà. 
 Veure els plànols P15 Mobiliari urbà 
 
 3.8 Senyalització 
 
 El projecte preveu la senyalització horitzontal, que assenyala àrees d’aturada de autobusos i vehicles; 

àrees d’aparcament de persones amb minusvalía; i limitació de velocitat. 
 
 La senyalització vertical, que marca itineraris i altre informació al visitant, és objecte de un projecte comú 

de tot el nucli de La Pera, i no està contemplada en aquest projecte, a excepció de tres senyals verticals 
(stop, perill vianants i limitació de velocitat a 20km/h) a la confluència amb la carretera de La Pera a 
Púbol. 

 

4.  Mesures d’ecoeficiència i sostenibilitat. 

Tant els paviments com la vegetació, reg i il.luminació, es dissenyen amb criteris de sostenibilitat 
mitjançant mesures d’estalvi energètic i respectuosos amb el mediambient i les caracterísitques de 
l’entorn. 

Respecte els paviments, per l’esplanada s’utilitzarà escòria produïda a través de processos d’incineració 
de materials de reciclatge o bé del reciclatge de demolicions de formigó; l’asfaltat serà ecològic i el 
paviment de la plaça-parc mitjançant formigó arquitectònic desactivat que reproduirà els paviments 
antics de palet de riera de molts poblets de l’entorn, però amb uns costos d’execució molt inferiors. 

En quan a la vegetació, s’escolliran arbres, arbustos i entapissants autòctons molt arrelats a l’entorn, 
com són lladoners i alzines, romaní, lavandes, nassellas, de baixes exigències hídriques i molt resistents 
a les plagues i la sequera, amb altres arbres com ginkgos i parroties, també molt resistents, que 
aportaran cromatisme estacional a l’espai de benvinguda al visitant. 

L’aigua de pluja que es reculli de l’esplanada es recuperarà i acumularà en un dipòsit de 30.000 l pel reg 
per degoteig de la vegetació, previ pas per un pou de filtratge. 

L’ombreig de les àrees pavimentades de la zona d’aturada de vehicles i la plaça ajuden a minorar el 
reescalfament d’aquests materials per assolellament directe i redueix, per tant, la transmissió de calor a 
l’ambient. D’aquesta manera s’aconsegueix mantenir un microclima més confortable al pic de l’estiu. 

Respecte a l’estalvi d’energia, la il.luminació de tota l’àrea aplicarà la tecnologia led de baix consum a 
les seves làmpades, com també la incorporació de plaques solars per la producció de l’A.C.S. 

La síntesi d’aquestes mesures són: 

1. Escòria per l’esplanada provinent de la incineració de la planta de Sant Adrià – TERSA, o de 
qualsevol base producte del reciclatge de l’enderroc de formigons. 

2. Asfalt ecològic. La particularitat d’aquest asfalt millorat resideix en que conté negre de fum reciclat, 
obtingut després d’un procés de reciclatge de pneumàtics fora d’ús mitjançant termòlisi ecològica que, 
entre d’altres avantatges, no emet contaminació ambiental. L’aplicació del negre de fum reciclat a les 
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barreges asfàltiques millora de forma significativa el comportament de les barreges asfàltiques que 
formen el paviment en presència d’aigua, allargant la vida útil del mateix. 

També poden obtenir-se asfalts ecològics per processos de transformació de demolicioó de paviments 
asfàltics. 

3. Dipòsit recuperador-acumulador d’aigua de pluja de l’esplanada pavimentada pel reg per degoteig. 

4. Vegetació autòctona de baixes exigències hídriques i resistents a plagues i a la sequera. 

5. Ombreig de les zones d’estada de visitants i d’aturada de cotxes per millorar el microclima en les 
estades d’estiu.  

6. Fanals de baix consum amb tecnologia led . 

7. Plaques solars per la producció d’A.C.S. per las dutxes del Bloc d’assistència al cicloturista. 

 
 

5. Normativa Considerada 
 
GENERAL 
 
• Llei 2/2002 d’Urbanisme 
(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 
 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
En tractar-se d’un espai obert, i dimensionat per maniobrar autobusos, les condicionants 
urbanístiques d’aproximació dels vehicles d’extinció als edificis (Blocs construïts) o altres 
elements, es compleixen sobradament. 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
S’djunta plànol d’accessibilitat on es justifiquen els paràmetres d’accessibilitat en referència als 
radis de gir; l’aproximació als Blocs de serveis higiènics, Informació turística i atenció al visitant, i 
al d’Assistència al cicloturista; identificació de les places de pàrquing destinades a persones 
amb minusvalía;  amples mínims dels recorreguts, pendents longitudinals i transversals. 
 
NORMATIVA MUNICIPAL 
 
• Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de La Pera, Nucli de Púbol, aprovades 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona, el 14-9-83.  

S’adjunta Informe d’Aprofitament urbanístic a l’Annex 7.1 
 
El municipi de La Pera no té cap normativa municipal específica que sigui d’aplicació en aquest 
projecte d’urbanització. 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 
XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
• Llei 29/1985 de “Aguas” 
(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
 
• Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento 
y control de calidad de las potables de consumo público”.  
(BOE núm. 226 de 20/09/1990) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 
(DOCG de 5/12/1998) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 
 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
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• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 
Baixa Tensió 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 
• Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució 
d’energia elèctrica). 
(BOE de 9/10/1973) 
 
• Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, 
HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió.  
(DOGC 6/07/83) 
 
Enllumenat públic 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 
• Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual 
s’aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
6. Pla d’obra 
 
A l’annex núm. 11 es recull el Pla d’etapes i de treballs. Es preveu una duració de l’obra de 8 
mesos. 
En aquest pla s’assenyala la durada de cadascuna de les unitats d’obra que formen part del 
present projecte, des d’el seu inici fins a la seva finalització. 
 
7. Termini de Garantia 
 
Com a període de garantia es fixa un any des de la signatura de l’acta de recepció. 
 
Durant aquest període, el contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de 
les obres fins a la seva recepció definitiva. 
 
Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivada de les mateixes resta 
inclosa en el preus unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra. 
 
8. Obra completa 
 
L’obra projectada compleix les condicions demanades pel Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei 13/1995 de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques, i en concret, el que s’estableix a l’article 124 de l’esmenada Llei, per 
a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en 
compendre tots els elements per a la seva utilització. 
 
9. Classificació del contractista 
 
D’acord o en compliment de l’article 25 del “Real decreto Legislativo” 2/2000 de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el text refòs de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” i del “Real 
Decreto” 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, es proposa a continuació la classificació a exigir 
als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 
 
- GrupG: Vials i pistes 
- Subgrup 6: Obres sense qulificació específica 
- Categoria c 

 
10. Revisió de preus 
 
Donat que el termini d’execució dels treballs és de menys d’un any, no es preveu cap revisió de 
preus. 
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11. Estudi de Seguretat i Salut 
 
En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 
171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la “Guía Técnica” publicada pel  
INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que 
s’adjunta al corresponent Annex núm.10 
 
L’import exacte de l’Estudi de Seguretat i Salut i Higiene figura inclòs al Pressupost d’Execució 
Per Contracte de l’obra base. 
 

 
12. Pla de control de qualitat 
 
L’Annex núm.12 recull el Control de qualitat a seguir en aquest projecte. Els controls de qualitat 
poden ser contractats directament pel promotor i assumir-ne ell directament els costos, com a 
mesura per garantir la total imparcialitat en el dictàmen de resultats. 
 
 
13. Base de dades del Pressupost 
 
El pressupost s’ha elaborat  amb la base de dades de l’ITEC 2014. 
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ANNEX NÚM. 1            FOTOGRAFIES 
 



  

 





  

 



 

 
 

FOTO NÚM 1   Vista vers el Nord-Oest 
 

 
 

FOTO NÚM 2   Vista vers el Sud 

 

 
 

FOTO NÚM 3   Vista vers el Nord-Est 
 

 
 

FOTO NÚM 4   Accés a l’aparcament 
 



  

 



 
 

FOTO NÚM 5   Accés a l’aparcament 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO NÚM 6   Infrastructures inacabades 
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ANNEX NÚM. 2      XARXA ELÈCTRICA DE BT – ENLLUMENAT PÚBLIC   
 
 
Annex 2.1 Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 
Annex 2.2  Enllumenat públic. Equips i estudis lumínics 
Annex 2.3 Enllumenat públic. Línies elèctriques 
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ANNEX 2 – XARXA ELÈCTRICA BT - ENLLUMENAT PÚBLIC  I LÍNEES ELÈCTRIQUES 
 
 
 
 
 
0. INTRODUCCIÓ. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 
 
 
El present annex descriu i dimensiona la xarxa Elèctrica de Baixa Tensió, i l’Enllumenat Públic i les seves línies 
elèctriques, de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a l’entorn de ponent de Púbol. 
  
El sòl afectat per les obres d’urbanització ocupa una extensió de  6.477,64 m² a l’entrada del nucli de Púbol, espai 
avui utilitzat provisionalment com aparcament extensiu de vehicles, sense cap mena d’ordenació ni intervenció 
física estabilitzadora.  
 
L’àmbit d’actuació està limitat al nord per una tanca de pedra -antic tancament dels horts del Castell-, a l’oest per 
un rierol vorejat de canyissar, al sud per l’accés al nucli que vorejava la tanca de l’antic hort –en queda el rastre-, i a 
l’est amb la tanca dels patis de les primeres cases del casc antic que també formava part d’aquest tancament.  
 
El projecte de l’àmbit descrit, reordena l’espai frontissa entre el nucli de Púbol, el pla que resol l’Espai d’Acollida 
Turística i Atenció al Visitant, i l’inici de l’exquisit paisatge de l’entorn.  
 
El projecte resol dos  àmbits funcional diferents:  

• L’àrea que organitza l’entrada rodada des de la carretera. Aquesta àrea es subdivideix en un àmbit propi de 
maniobra dels autocars i destinat a desencotxar els grups de visitants -que dibuixa una franja est-oest al nord, 
en contacte amb la carretera-, i una àrea per la parada i estacionament de vehicles.   
• L’Espai d’Acollida Turística i Atenció del Visitant pròpiament. Fa de coixí entre la zona de parada i 
estacionament d’autocars i vehicles i el nucli consolidat. Aquest espai és el suport de dos blocs funcionals 
formalment equivalents que ’assignaran a Informació Turística de Púbol i a l’emmagatzematge de material de 
promoció turística, així com altres futures funcions relacionades amb el suport al punt d’informació (com 
l’organització de rutes guiades presencialment o l’emmagatzematge d’un futur servei de bicicletes a disposició 
del visitant –cicloturisme-). L’altra àrea, més petita, integra el bloc dels Serveis Higiènics en l’itinerari de l’àrea 
de desembarcament dels autocars als blocs d’Informació Turística. Contigu a aquest espai es desenvolupa una 
àrea específica de picnic amb taules i bancs per acollir els visitants.  
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ANNEX 2.1 – XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
 
 
1.  XARXA ELÈCTRICA 
 
 
La xarxa elèctrica de l’àmbit es projecta per donar servei a: 
 

- Casetes de Serveis Higiènics 
- Caseta d’informació turística i de quiosc-Bar (no elaborador de menjars) i Panell d’informació turística 
- Caseta de dutxa i de mòdul de reparació de bici 
- Xarxa de reg de l’àmbit (Bomba Dipòsit). 

. 
 
D’acord amb la informació subministrada per la Companyia, en l’àmbit existeix un quadre de distribució elèctrica 
(adossada al perímetre nord, just al punt on sobre l’explanada de l’àmbit). 
 
Cada element a sobre relacionat, disposarà de la corresponent connexió elèctrica, estant el quadre d’escomesa i el 
comptador integrats en el mòdul corresponent. 
    

 
 
     

EQUEMA – XARXA ELÈCTRICA DE BT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les potències de referència per al càlcul de les línies dels diferents usos són els següents: 
 

- WC.   Serveis Higiènics: La caseta de serveis Higiènics existeix ja actualment i disposa de connexió 
elèctrica  

- REG. Xarxa de reg (Bomba i equip de pressió, al dipòsit d’aq.pluvials): 10 kW 
- INF. Caseta d’informació/bar  12 kW 
- DTX Caseta de dutxes/Rep. Bicis:    10 kW 

 
Les línies es connectaran al quadre de distribució existent abans esmentat, essent la línia fins a les casetes, línia 
d’escomesa de companyia. L’Estació Transformadora de Púbol, està situada a l’entrada de la Plaça de la 
Constitució; la distància del quadre de distribució esmentat a la ET és de 82 m (per traçat de circuit enterrat de bt). 
 
S’ha previst que totes les escomeses esmentades aniran  entubades, en tubs de PE de corrugat de doble paret, 
embeguts en prisma de formigó, considerant tot el paviment de com de calçada.. 
 
D’acord amb les normes de la Companyia elèctrica i el Reg. de BT, el diàmetre de les conduccions serà de 110 
mm. Aquest diàmetre, d’acord amb la taula 9 [ICT-BT21] / Conduccions enterrades / Diàmetre min. conductes en 
funció de nombre de conductors i secció és apte per a un circuit de fins a de 50 mm2 de secció. 
 
A continuació s’adjunten les taules da dimensionament dels conductes. S’han calculat per a una caiguda de tensió 
màxima del 5% i del 2,5%, en servei trifàsic i monofàsic.  
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D’acord amb els resultats per les potències establertes, resulta adequat un cable  d’Al de 16mm2 de secció, per a 
cadascun dels subministraments.  
 
Les característiques constructives compliran en tot moment el que es preveu en les normes corresponents, essent 
en tot cas sotmeses a la consideració de l’empresa subministradora per a la seva acceptació, d’acord amb el que 
preveu l’article 18 del REBT.  
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ANNEX 2.2  ENLLUMENAT PÚBLIC. EQUIPS I ESTUDIS LUMINOTÈCNICS 
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BALISSA BAFLE ref BLRA-751D – ROS ILUMINACIÓN 
LÀMPADA PL-C26w 
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EQUIP D’IL.LUMINACIÓ KAI-SMALL DE FIVEP-CARIBONI 
LÀMPDA 20 LED – 45w 
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ANNEX 2.3  ENLLUMENAT PÚBLIC. LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
 

2.3.1 LINIÈS ELÈCTRIQUES 
 
Actualment ja existeix una xarxa d’enllumenat públic formada per una única lína de 6 fanals, amb una potència de 
900 w. Aquesta línia serà substituïda per la nova instal.lació. 
Es mantindrà l’escomesa elèctrica, substituint tanmateix el quadre de comandament de l’enllumenat públic, que es 
situarà al mateix indret, prop de l’entrada de l’àmbit, en el perímetre Nord just on sobre la gran explanada. 
 
Del nou quadre de comandament sortiran 4 línies, dues de columnes de 7 m d’alçada amb lluminària tancada i 
làmpada de 20 led i 45 w, (amb 6 columnes la primera –una amb dobla lluminària- i 3 columnes la segona, tots 
amb doble lluminària ) i dues corresponents a la il·luminació ambiental amb balisses, amb làmpades PL-C de 26 w 
(amb 16 i 15 punts respectivament ). 
 
El quadre de maniobra estarà format per un armari de doble aïllament, on s’allotjaran l’Interruptor General de 
Potencia, les proteccions diferencials i els  diferents interruptors de protecció  i maniobra de cada línea. En aquests 
quadres es situaran,  tots els equips corresponents  a l’encesa automàtica de la instal·lació. mitjançant programador 
electrònic tipus Secelux o similar. 
 
El  dimensionat i característiques de les línies  es justifiquen al fulls de càlcul corresponents.  
 
 
2.3.2    CÁLCUL DE LES LÍNIES ELÉCTRIQUES 
 
Els conductors elèctrics que formaran las línies són de coure, el seu  tipus correspon  a la denominació UNE VFV 
0,6/1kV. La secció mínima dels conductors soterrats serà de 6 mm2. 
D’acord amb el càlculs per a totes les línies resulta suficient la secció mínima de conductor. 
 
La tensió d’alimentació és de 380/220 V. El càlcul de las caigudes de tensió en cada línia es fa sota una hipòtesi de 
càrrega trifàsica i equilibrada. 
 
Per cada línia es verifica que les caigudes de tensió i intensitats que suporten els diferents conductors estan 
d’acord, per a cada tram, amb el que s’especifica en el vigent reglament Electrotècnic de Baixa tensió i en especial 
amb les especificacions ITC MI BT 007 i MIBT 009. 
 
En els càlculs següents es presenten les caigudes de  tensió i les intensitats. 
 
Tal i com indica la instrucció ITC BT 09, la potència de càlcul a considerar serà d'1,8 vegades la potència nominal 
de les làmpades (làmpades de descàrrega) 
 
En els càlculs s’han emprat les següents fórmules:  
 
Per a les Caigudes de Tensió:  
 

    U.56.S
P.L = U ∑

Δ
 

 
 
 
 
 
 
 
On: 
ΔU Caigudes de Tensió en el tram, en V 
ΣP.L= Sumatori de cadascuna de les potencies en un punt determinat per la distancia a la que es troben al origen 
dels circuits.  
L Longitud del tram considerat, en m. 
56 Coeficient de conductivitat del coure 
U Tensió d’alimentació entre fases 
S Secció del conductor de coure, en mm2. 
En cap cas la caiguda de tensió serà superior al 3% de la tensió d'alimentació. 
 
Per a la Intensitat: 
 

On 
I Intensitat de càlcul en A. 
Pi Potència de Càlcul, en W, que suporta el tram considerat amb pèrdues en els equips inclosa. 
U Tensió entre fases 
Cosα Factor de potència (0.8) 
 
En els càlculs següents es presenten les caigudes de  tensió i les intensitats. 
 
 
TAULES DE CÁLCUL DE LÍNIES  
 
En les taules de càlcul de línies es poden observar, en relació als diferents circuits de la instal·lació, les caigudes de 
tensió parcials, totals i percentuals, les intensitats i les seccions de conductors. 
 
A continuació es presenta un taula resum 
 

• Tensió de subministrament 380/220 V (Trifàsica) 
• Factor de potència: 0,9 
• Factor d’ increment de potència per làmpades de descàrrega: 1,80 (balisses) 
• (per a les lluminàries led, 1,00 ) 
• Conductor: Coure 
• Potencia total del quadre a contractar:   Q01  L1+L2+L3+L4  1.391 w    

       
Segmentació per línies: 
 

• Línia 1: 7  llumin. x 45 w =  315 w Caiguda de tensió final  0,2 V (0,1 %) 
• Línia 2: 6  llumin. x 45 w = 270 w Caiguda de tensió final  0,1 V (0,1 %) 
• Línia 3 15  punts x 26 w = 416 w  Caiguda de tensió final  0,7 V (0,2 %) 

α××
=

cosU3
)w(PiI
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• Línia 4 16  punts x 26 w = 390 w Caiguda de tensió final  0,5 V (0,2 %) 
 
Resum característiques punts: 
 

5   Columnes cilíndriques h=7m diàmetre 114 mod. Levante Medium, de “FIVEP-CARIBONI” o 
equivalent, amb làmpada de 20 Led i 45 w amb accessori de fixació a columna. 

 
4    Columnes cilíndriques h=7m diàmetre 114 mod. Levante Medium, de “FIVEP-CARIBONI” o 
equivalent, amb doble làmpada de 20 Led i 45 w amb accessori de fixació a columna. 
 
31    Balisses model BAFFLE ref. BLRA-751D de “ROS ILUMINACIÓN”, o equivalent, amb làmpada PL-C 
26w. 

 
 
A continuació s’adjunten les taules de càlcul de cadascuna de les línies. La numeració dels punts de llum es 
correspon exactament amb la numeració del plànol d’enllumenat públic. 
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2.3.2  PROTECCIONS 
 
Cada línea te al seu inici la corresponent protecció contra sobreintensitats i curt-circuits  que li garanteixen 
l’interruptor automàtic i el magnetotèrmic que s’ha dimensionat en funció de les diferents intensitats suportades per 
cadascuna. Cada punt de llum disposarà d’un fusible adequat en la placa de connexió i seccionador neutre. 
 
En el seu conjunt la instal·lació disposarà de l’interruptor General de Potencia (ICP), i del fusible general de 
l’escomesa. 
 
La instal·lació disposarà de la perceptiva protecció contra contactes indirectes, mitjançant  la col·locació a l’inici de 
cada línia d’un interruptor diferencial d’intensitat nominal 40 A i de 300 mA de sensibilitat. 
 
Com a  complement de la protecció per intensitats defecte, es projecta la presa  a terra de tots els punts de llum 
mitjançant un cable de coure de 35 mm2  de secció, soterrat directament a la rasa, en terra i fora dels conductes de 
canalització a una profunditat mínima de 0,50 m i que s’unirà a cada columna de la instal·lació. A més a més del 
cable de terra anteriorment citat, cada columna disposarà d’una presa de terra. 
 
Tota la xarxa de terra descrita anteriorment, partirà des d’un punt de presa de terra, situat en el quadre de 
maniobra. 
 
Totes les unions amb cable de coure (sense recobriment), es faran mitjançant soldadura aluminotèrmica d’alta 
temperatura de fusió. 
 
La unió amb les columnes es farà mitjançant terminal de pressió, cargol, volandera i femella de material inoxidable. 
 
Es tindrà que obtenir una resistència a terra inferior a 10 Ohms. 
 
Tots els  materials empleats en la instal·lació correspondran a qualitats i tipus autoritzats pel vigent “Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias”.  
 
La instal·lació serà efectuada per un instal·lador autoritzat, pertanyent a la empresa amb registre de responsabilitat. 
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ANNEX NÚM. 3          XARXA DE CLAVEGUERAM 
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ANNEX XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
 
 
0. Introducció. Descripció de l’àmbit 
 
 
El present annex descriu i dimensiona la xarxa de clavegueram (drenatge d’aigües pluvials i de residuals) de 
l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a l’entorn de ponent de Púbol. 
  
El sòl afectat per les obres d’urbanització ocupa una extensió de  6.477,64 m² a l’entrada del nucli de Púbol, espai 
avui utilitzat provisionalment com aparcament extensiu de vehicles, sense cap mena d’ordenació ni intervenció 
física estabilitzadora.  
 
L’àmbit d’actuació està limitat al nord per una tanca de pedra -antic tancament dels horts del Castell-, a l’oest per 
un rierol vorejat de canyissar, al sud per l’accés al nucli que vorejava la tanca de l’antic hort –en queda el rastre-, i a 
l’est amb la tanca dels patis de les primeres cases del casc antic que també formava part d’aquest tancament.  
 
El projecte de l’àmbit descrit, reordena l’espai frontissa entre el nucli de Púbol, el pla que resol l’Espai d’Acollida 
Turística i Atenció al Visitant, i l’inici de l’exquisit paisatge de l’entorn.  
 
El projecte resol dos  àmbits funcional diferents:  

• L’àrea que organitza l’entrada rodada des de la carretera. Aquesta àrea es subdivideix en un àmbit propi de 
maniobra dels autocars i destinat a desencotxar els grups de visitants -que dibuixa una franja est-oest al nord, 
en contacte amb la carretera-, i una àrea per la parada i estacionament de vehicles.  Ocupa una superfície total 
aproximada de 2.865 m2, entre ponent i nord de l’esplanada, i permet la parada simultània màxima de 7 
auºtocars i l’estacionament de 50 vehicles. 
• L’Espai d’Acollida Turística i Atenció del Visitant pròpiament. Ocupa una àrea discontínua de 2.790 m2. La 
més gran és a tocar de les tanques de ponent del nucli de Púbol, i fa de coixí entre la zona de parada i 
estacionament d’autocars i vehicles i el nucli consolidat. Aquest espai és el suport de dos blocs funcionals 
formalment equivalents que s’assignaran a Informació Turística de Púbol i a l’emmagatzematge de material de 
promoció turística, així com altres futures funcions relacionades amb el suport al punt d’informació (com 
l’organització de rutes guiades presencialment o l’emmagatzematge d’un futur servei de bicicletes a disposició 
del visitant –cicloturisme-). L’altra àrea, més petita, integra el bloc dels Serveis Higiènics en l’itinerari de l’àrea 
de desembarcament dels autocars als blocs d’Informació Turística. Contigu a aquest espai es desenvolupa una 
àrea específica de picnic amb taules i bancs per acollir els visitants.  

  
La pauta integradora que articula aquests dos grans àmbits funcionals és un sistema de 21 bandes paral.leles en 
sentit nord-sud que proporcionen un ordre general, clar i flexible des de criteris funcionals; aquestes bandes són de 
paviments de diferents textures i colors (asfalts, formigó, sauló, graveta,..), part d’elles ocupades per diferents 
plantacions vegetals. 
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1.  Xarxa d’aigües pluvials 
 
L’àmbit conforma una àrea de drenatge independent, que no té aportacions d’aigües pluvials dels àmbits situats a 
cota superior (població de Púbol), ja que aquests tenen la pròpia xarxa de drenatge (existent) 
 
L’àmbit és sensiblement pla, presentant un lleuger pendent ( ~ 1%) d’Est a Oest (cap a la Riera).  
En el sentit transversal (nord-sud) la plataforma es projecta formant dues lleugeres depressions que marquen els 
eixos bàsics de recollida d’aigua (veure plànol de drenatges superficials i figura adjunta). 
 
En cadascun d’aquests eixos es disposa un col·lector amb els corresponents embornals per a la captació de les 
aigües de pluja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

ESQUEMA DRENATGE SUPERFICIAL 
 

 
Aquests dos col·lectors conflueixen en un punt, en el qual s’ubica el pou interceptor d’aigües pluvials, pou que 
permet derivar les aigües al dipòsit d’aigua de reg de l’àmbit. 
 
Aquest pou, disposa d’un sorrer i d’una reixa. 
 
 

 
 
En cas de que el dipòsit estigui plè, les aigües de pluja tenen sortida cap a la riera, a través del col·lector 
sobreeixidor, que es projecte en continuïtat  de pendent amb  els col·lectors superiors. 
 
D’altra banda la canonada de derivació al dipòsit, disposa d’una comporta que en cas necessari permet aïllar el 
dipòsit: en aquestes condicions (comporta tancada), les aigües de pluja no queden interceptades i s’aboquen a la 
Riera. 
 
En l’esquema adjunt es defineixen i identifiquen els trams i pous de la xarxa d’aigües pluvials de l’àmbit, així com 
les subconques vessants que intervenen en el dimensionament de la xarxa.  
 
 
 

 
 

ESQUEMA COL.LECTORS PLUVIALS I SUBCONQUES
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La xarxa d’aigües pluvials s’ha dimensionat per al període de retorn usual per al clavegueram urbà, de 10 anys. 
 
Els col·lectors són de PE de doble paret amb diàmetres de 0,315m, 0,400m i 0,500m amb junta de campana, 
col.locats amb base i protecció de formigó, degut a que pels condicionants de rasant (cota de desguàs a riera) els 
recobriments de la canonada són inferiors a 1m.  
 
La claveguera d’aigües pluvials s’ha previst tota ella amb pendents de l’1%, excepció feta del darrer tram (de 
descàrrega a la Riera) que té un pendent una mica menor (0,8%), per condicionants de la rasant de la llera de la 
Riera de Púbol.. 
 
 
 
1.1. Càlcul dels cabals d’aigües pluvials 
 
 
Per l'evaluació dels cabals de càlcul de la xarxa s'ha aplicat el métode Racional, adoptant el métode de càlcul de la 
intensitat de pluja de projecte i dels coeficients d'escorrentia establerts en la norma de drenatge de la Instrucció de 
Carreteres (5.2-IC). 
 
Els cabals de cálcul segons el mètode Racional venen donats per la relació: 
 
Q = Cm x It x A x k   on, 
 

 Q  = cabal d'escorrentia superficial (l/seg) 
 Cm = coeficient d'escorrentia mig de la zona (adimensional) 
 It = intensitat mitja de pluja de càlcul, funció del Període de retorn T adoptat i del temps de 
concentració t (l/seg/ha) 
 A  = superfície de la conca (ha) 
 k  = coeficient corrector per tenir en compte l'efecte de les puntes de la precipitació  = 1,2 

 
 
Intensitat de Pluja 
 
Per al càlcul de la precipitació diària (Pd) s’han utilitzat els mapes d’isomàximes de precipitació posats a disposició 
del públic per l’Agència Catalana de l’Aigua, i que el mapa adjunt. 
 
El valor de Pd pels diferents períodes de retorn (en el nostre cas 2,33, 5 i 10 anys) s’ha obtingut com a mitjana dels 
valors ponderats de Pd  de les diferents àrees de la conca que queden tancats entre isomàximes. 
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La intensitat de precipitació It (mm/h) per a l’estimació dels cabals de pluja es pot obtenir de la fórmula següent: 
 

( )= ,
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1

d
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I
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On: 

It [mm/h]: La intensitat mitjana màxima de pluja durant D hores 
D [h]: Duració efectiva de la pluja 

24
PI d

d =
 [mm/h]   La intensitat mitjana diària 

I1 [mm/h]: La intensitat horària de precipitació que correspon al període de retorn considerat. 
 

El paràmetre d
1

I
I

 és característic de la zona d’estudi i per a Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’11  
d’acord amb el MOPU (1990). 
 
Coeficients d’escorrentia 
 
El coeficient d'escorrentia s'ha calculat segonºs la norma de drenatge de la Instrucció de carreteres 5.2-IC. 
Es consideren els següents º per a cadascun de les tipologies de paviment de l’àmbit: 
 

A. Zones pavimentades, amb aglomerat, formigó o llambordins:   Ca = 0,90 
B. Zones pavimentades amb sauló:         Cb = 0,80 
C. Zones enjardinades (entapissats arbustius i graveta):   Cc = 0,25 

 
 

En el quadre següent s’indiquen les superfícies de les subconques  i es determinen els 
coeficients d'escorriment de cadascuna d’elles. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Càlcul de cabals i determinació de les seccions de les canonades. 
 
Les canonades de projecte són de PE de doble paret. En la relació següent s’indiquen els diàmetres nominals i 
interiors de les canonades utilitzades: 
 

PEdp  ø315   Diam. Interior: 271mm 
PEdp  ø400   Diam. Interior: 343mm 
PEdp  ø500   Diam. Interior: 427mm 

 
Per a aquestes canonades i tractant-se d’aigües de drenatge, s’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning 
1/n=90 
 
En els quadres següents es determinen els cabals de càlcul, seccions de les canonades i velocitats, per al  període 
de retorn especificat. El dimensionament es realitza per als cabals corresponents al període de retorn de referència 
de 10 anys. 
També s’adjunta a nivell informatiu el quadre de càlcul corresponent als cabals de període de retorn de 5 anys. 
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2. Xarxa d’aigües residuals 
 
La xarxa d’aigües residuals és existent ja que l’àmbit està creuat per un col·lector  pertanyent a la xarxa general de 
la població. 
 
Les instal·lacions existent de serveis WC actualment ja estan connectades a la xarxa d’aigües residuals, a través 
d’un col·lector que discorre pel perímtre nord de l’àmbit i que aboca les aigües al col·lector general del marge 
esquerre de la Riera de Púbol. 
 
Les instal·lacions noves (Ofcinia de turisme i caseta de dutxa i reparació de bicis) es connecten amb un clavegueró 
de diàmetre 250mm (amb pendent de l’1%)  al pou existent prop de l’embocadura del passatge que connecten 
l’àmbit amb la Plaça de la Constitució, al cantó sud-oest de l’àmbit.  
 
El cabal punta d’aigües residuals en tots els casos és molt reduït, situant-se per sota els 2 l/s, no essent 
condicionant del dimensionament de la canonada (la dimensió de la qual queda fixada per condicionants operatius 
de manteniment). 
 
El Sector pertany a la conca vessant del la Riera de Púbol (que conforma un dels límits de l’àmbit), pertanyent a la 
conca general del Ter. 
 
El sistema de sanejament de l’àmbit és totalment separatiu, preveient-se una doble xarxa per a aigües 
exclusivament residuals i per a aigües exclusivament pluvials.  
 
El sistema de drenatge de l’àmbit aboca les aigües pluvials en aquest torrent. Tanmateix es projecta una 
intercepció de les aigües prèvia al punt d’abocament que permetrà captar les aigües pluvials cap a un dipòsit de 32 
m3 de capacitat per tal de que puguin ser utilitzades per al reg de l’àmbit. 
 
Pel que fa a la xarxa d’aigües residuals, cal assenyalar que l’àmbit està creuat per un col·lector existent pertanyent 
a la xarxa general de la població, a la qual es connecta el clavegueram de residuals propi de l’àmbit. 
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ANNEX NÚM. 4         XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
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ANNEX XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
 
 
0. Introducció. Descripció de l’àmbit 
 
 
El present annex descriu i dimensiona la xarxa de clavegueram (drenatge d’aigües pluvials i de residuals) de 
l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a l’entorn de ponent de Púbol. 
  
El sòl afectat per les obres d’urbanització ocupa una extensió de  6.477,64 m² a l’entrada del nucli de Púbol, espai 
avui utilitzat provisionalment com aparcament extensiu de vehicles, sense cap mena d’ordenació ni intervenció 
física estabilitzadora.  
 
L’àmbit d’actuació està limitat al nord per una tanca de pedra -antic tancament dels horts del Castell-, a l’oest per 
un rierol vorejat de canyissar, al sud per l’accés al nucli que vorejava la tanca de l’antic hort –en queda el rastre-, i a 
l’est amb la tanca dels patis de les primeres cases del casc antic que també formava part d’aquest tancament.  
 
El projecte de l’àmbit descrit, reordena l’espai frontissa entre el nucli de Púbol, el pla que resol l’Espai d’Acollida 
Turística i Atenció al Visitant, i l’inici de l’exquisit paisatge de l’entorn.  
 
El projecte resol dos  àmbits funcional diferents:  

• L’àrea que organitza l’entrada rodada des de la carretera. Aquesta àrea es subdivideix en un àmbit propi de 
maniobra dels autocars i destinat a desencotxar els grups de visitants -que dibuixa una franja est-oest al nord, 
en contacte amb la carretera-, i una àrea per la parada i estacionament de vehicles.  Ocupa una superfície total 
aproximada de 2.865 m2, entre ponent i nord de l’esplanada, i permet la parada simultània màxima de 7 
auºtocars i l’estacionament de 50 vehicles. 
• L’Espai d’Acollida Turística i Atenció del Visitant pròpiament. Ocupa una àrea discontínua de 2.790 m2. La 
més gran és a tocar de les tanques de ponent del nucli de Púbol, i fa de coixí entre la zona de parada i 
estacionament d’autocars i vehicles i el nucli consolidat. Aquest espai és el suport de dos blocs funcionals 
formalment equivalents que s’assignaran a Informació Turística de Púbol i a l’emmagatzematge de material de 
promoció turística, així com altres futures funcions relacionades amb el suport al punt d’informació (com 
l’organització de rutes guiades presencialment o l’emmagatzematge d’un futur servei de bicicletes a disposició 
del visitant –cicloturisme-). L’altra àrea, més petita, integra el bloc dels Serveis Higiènics en l’itinerari de l’àrea 
de desembarcament dels autocars als blocs d’Informació Turística. Contigu a aquest espai es desenvolupa una 
àrea específica de picnic amb taules i bancs per acollir els visitants.  

  
La pauta integradora que articula aquests dos grans àmbits funcionals és un sistema de 21 bandes paral.leles en 
sentit nord-sud que proporcionen un ordre general, clar i flexible des de criteris funcionals; aquestes bandes són de 
paviments de diferents textures i colors (asfalts, formigó, sauló, graveta,..), part d’elles ocupades per diferents 
plantacions vegetals. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE L’ESPAI D’ACOLLIDA TURÍSTICA I ATENCIÓ AL VISITANT A  LA ZONA  DE PONENT DE PÚBOL                                                                                                                                                                                   Novembre 2014 

 

Document I. Memòria i annexos 

 
 

 

 
1.  Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
 
La xarxa d’aigua de l’àmbit es projecte per donar servei a: 
 

- Hidrant d’incendi ø100 
- Font 
- Casetes de Serveis Higiènics 
- Caseta d’informació turística i de quiosc-Bar (no elaborador de menjars) 
- Caseta de dutxa i de mòdul de reparació de bici 
- Xarxa de reg de l’àmbit. 
 

La xarxa projectada pel sector es connecta a la xarxa existent de la Població. 
D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament, el punt de connexiò és a l’entrada de l’àmbit (Carretera GIV-
6426), on discorre una canonada d.100, amb pressió  residual de servei de entre 1,5 i 2,0 kg (pressió mínima de 
servei). 
 
La canonada es projecta de PEAD i de 10 atm de PS. 
 
Els cabals punta previstos per els diferents usos són els següents: 
 

- HID.  Hidrant d’incendi: 16,6 l/s  (60m3/h) 
- WC.   Serveis Higiènics: 2,5 l/s 

- REG. Xarxa de reg: 3,0l/s (totes les línies de reg funcionant de forma simultània) 
- INF. Caseta d’informació/bar, caseta de dutxes/Rep. Bicis i Font:  1,5 l/s 

 
El dimensionament i comprovació de les canonades es realitza en els següents supòsits: 
 

- Consum punta ordinari (suma dels consums punta excepte incendi) 
- Consum hipòtesi d’incendi (50% consum punta ordinari + consum hidrant) 

 
Tenint en compte la pressió disponible, no s’admet una pèrdua de pressió superior a 0,8 kg (8 mca) en les hipòtesis 
d’incendi (excepcionals), i a 0,5 kg (5 mca) en la resta.  
 
D’altra banda es comprova que la velocitat màxima en condicions ordinàries no superi els  2 m/s, mentre que en 
cas d’incendi els 3m/s. 
 
En el següent gràfic es mostra l’esquema de la xarxa de distribució d’aigua de l’àmbit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
            

EQUEMA – XARXA DE DISTRIBUCIÓ DI’AIGUA POTABLE 
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En la següent taula s’indiquen les velocitats i pèrdues de pressió de les canonades de PEAD 10Atm, en els 
diferents hipòtesis de comprovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb els resultats la màxima pèrdua de pressió acumulada en condicions ordinàries esta entre els 0,6  i 
1,7mca,   mentre que en cas d’incendi la pèrdua de càrrega en hidrant és de 7,4 mca, essent per tant totalment 
admissibles. 
 
Així mateix les velocitats een condicions ordinàries estan al voltant de 1 m/s , mentre que en cas d’incendi no es 
superen els 3 m/s. 
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ANNEX NÚM. 5          XARXA DE REG 
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ANNEX XARXA DE REG 
 
1. Introducció. Descripció general de la xarxas 
 
En el present annex es justifica la xarxa de reg de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la zona de 
Ponent de Púbol.  
La xarxa de reg, en funció de les característiques específiques d’exigències hídriques de la vegetació i del 
cabal màxim, s’ha dissenyat en dos sectors i subsectors diferenciats: 
 
Sector A – El reg de l’arbrat es realitza per degoteig, mitjançant anella de degoteig individual per cada element 
(tub de degoteig de D17 mm amb 12 goters). 

• Subsector A1 _ Serveix a 32 arbres 
• Subsector A2 _ Serveix a 38 arbres 

 
Sector B – El reg dels espais recoberts de plantes arbustives s’ha previst per degoteig mitjançant línies de 
degoteig formades per tubs D17 mm amb goters autocompensats cada 0,30 m, de 2,2 l/h. Les línies de 
degoteig se separen entre elles entre 0,30-0,40 m. 

• Subsector B1_  Serveix 80,20 m2 de vegetació arbustiva i entapissant. 
• Subsector B2_  Serveix 384,50 m2 de vegetació arbustiva i entapissant. 
• Subsector B3_  Serveix 334,27 m2 de vegetació arbustiva i entapissant 

 
En total s’han definit 2 sectors, 1 d’arbrat amb 2 subsectors ( per a 32 i 38 arbres) i l’altra per degoteig de línies 
paral.leles de degoters amb 3 subsectors (per a 80,20m2, 384,50 i 334,25 m2) 
En el següent quadre s’indica la tipologia del reg dels sectors i els cabals nominals corresponents del sector. 
 
Taula de càlcul dels cabals nominals de reg per Sector    
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A1 Arbrat 32 Per degoteig Goter autocompensat 12/arbre 2,3 l/h 384 0.9 

A2 Arbrat 38 Per degoteig Goter autocompensat 12/arbre 2,3 l/h 456 1.0 

B1 Arbustiu 
entapissant 80,20 Per degoteig Goter autocompensat 0,30x0,30 2,3 l/h 834 0.9 

B2 Arbustiu 
entapissant 384,50 Per degoteig Goter autocompensat 0,30x0,30 2,3 l/h 834 4.3 

B3 Arbustiu 
entapissant 334,25 Per degoteig Goter autocompensat 0,30x0,30 2,3 l/h 834 3.7 

 
Els diàmetres de les canonades s’han fixat d’acord amb la següent taula en els que es tenen en compte els 
condicionants particulars de l’àmbit.  
S’ha tingut en compte que les pèrdues màximes en els punt més allunyats de l’escomesa de reg no superin els 
5 mca. 
 
 

 

 
 
 
Estimació del temps de reg de cada sector 
 
Per l’arbrat s’ha considerat un valor de 65 l/arbre/dia (per a un arbre de port mitjà amb copa de 4 m de 
diàmetre). El càlcul es fa en el supòsit de període amb absència de pluges (el més desfavorable), i per les 
àrees arbustives i entapissants de 5 l/m²/dia. 
Els cabals considerats per goter autocompensat singular (a 2 bar) és de 2,3 l/h. 
En el següent quadre es calcula l’estimació de temps de reg necessari per cada sector i el de la totalitat. 
 
 
Taula d'estimació dels temps i volums totals de reg diaris   
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A1 Arbrat 32 
Per 

degoteig
12/arbre 0.9 27,5 65 1 142 2.36 2,15 

A2 Arbrat 38 
Per 

degoteig
12/arbre 1.0 27,5 65 1 142 2.36 2,36 

B1 Arbusts 
entapissants 80,20 

Per 
degoteig

0,30x0,30m 0.9 25,5 5 0.9 14 0.22 0.20 

B2 Arbusts 
entapissants 384,50 

Per 
degoteig

0,30x0,30m 4.3 25,5 5 0.9 14 0.22 0.95 

B3 
Arbusts 

entapissants 334,25 
Per 

degoteig
0,30x0,30m 3.7 25.5 5 0,9 14 0.22 0.85 

TOTAL              326 5,38 6,51 
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2. Control de reg. 
 
El contyrol de reg es fa des d’un programador centralitzat en arqueta registrable soterrada que comanda les 
vàlvules automàtiques de cadascun del sectors. Les vàlvules automàtiques previstes són vàlvules hidràuliques 
de membrana accionades a través de solenoide. 
 
3. Dipòsit d’emmagatzematge d’aigua de reg. 
 
Tot i que la totalitat del reg és per degoteig, sigui amb anells per l’arbrat o línies per les masses arbustives i 
entapissants,i que el consum és relativament baix,  s’ha optat per aprofitar l’aigua de pluja superficial recollida a 
un dipòsit de 32.000 litres com mesura de sostenabilitat, donat els llargs períodes de sequera o pluja insuficient 
propi del règim climàtic mediterrani. Aquest dipòsit permet gaudir d’una autonomia de 5 dies consecutius de reg 
a ple rendiment en període estival sense pluja.  Ara bé, donat que la vegetació escollida és autóctona y 
aclimatada al lloc, sense presencia de gespa (que té unes necessitats hídriques molt elevades), els serveis 
municipals de manteniment de jardineria hauran d’establir els tempus de reg en períodes de sequera. Un 
sensor de presència suficient d’aigua activa o no la bomba per al reg. En cas que no es disposi d’aigua 
emmmagatzemada, un bypass donará pas al subministre de la xarxa pública. Caldrà fer un manteniment de la 
bomba en períodes llargs sense funcionament, peró es descarta reomplir el dipòsit d’emmagatzematge per 
motius obvis de sostenabilitat ambiental i no doblar la despesa relativa a l’aigua de xarxa pública i el consum 
elèctric de la bomba. 
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ANNEX NÚM.  6         TELECOMUNICACIONS 
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ANNEX 6.   TELECOMUNICACIONS 
 
 
El projecte de telecomunicacions preveu enterrar conductes corrugats de Ø63mm per a dotar del servei de 
telecomunicacions al Bloc d’Informació i Atenció al Visitant  i al Bloc d’Assistència al cicloturista.  
La Companyia contractada pel servei, haurà d’estendre el cablejat oportú per aquest conductes corrugats enterrats.  
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ANNEX NÚM.  7         INFORMACIÓ RELACIONADA 
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ANNEX 7.   INFORMES RELACIONATS 
 
 
 
Annex 7.1 Informe d’Aprofitament Urbanístic 
 
 
Annex 7.2 Informe de Patrimoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE L’ESPAI D’ACOLLIDA TURÍSTICA I ATENCIÓ AL VISITANT A  LA ZONA  DE PONENT DE PÚBOL                                                                                                                                                                                   Novembre 2014 

 

Document I. Memòria i annexos 

 
 

 

Annex 7.1    Informe d’Aprofitament Urbanístic 
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Annex 7.2    Informe de  Patrimoni 
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ANNEX NÚM.  8         SERVEIS AFECTATS 
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ANNEX 8.   SERVEIS AFECTATS 
 
 
 
Tot i que es va enviar a totes les companyies una carta per escrit sol.licitant informació sobre possibles serveis 
afectats, solament la companyia Eléctrica de Jafre, S.A., va aportar l’informe TIC de la instal.lació que té en l’àrea 
del projecte. 
 
De totes maneres, i contrastat amb l’Ajuntament, solament existeix el subministre d’aigua al Bloc de Serveis 
Higiènics ja existent, que el projecte preveu refer de nou per poder donar resposta a la instal.lació de un hidrant 
amb PEAD Ø110mm. Aquest nou tub serà el ramal que alimentarà la resta de la instal.lació d’aigua potable.  
No existeix cap instal.lació de telecomunicacions aèria o soterrada que atrevessi l’àrea del projecte. 
 
Seguidament adjuntem l’informe TIC de la Companyia Eléctrica de Jafre, S.A .  
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Annex 8.1  Eléctrica de Jafre, S.A. 
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ANNEX 9 – GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
9.1.- Introducció 
 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 
2008. Per als projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells proyectes on la seva aprovació es 
realitzi a partir del 14 de febrer de 2009. 
 
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 
 
Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o 
demolició, del qual el seu posseïdor es desprendeixi o del que tingui la intenció o obligatorietat de desprendre. 
 
Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, carreteres, ports, 
urbanitzacions, obres civils, etc... 
 
Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística, etc... (promotor) 
 
Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o treballador 
autònom). 
 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, 
del 12 de desembre. 
 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui 
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat 
així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc 
per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
 
L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no contaminades 
reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos. 
 
El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions: 
 
- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que 
contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti d’un projecte bàsic, segons 
l’article 4.2. 
 
- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats durant 
l’execució de l’obra. 
 
 

 
 
 
 
 

- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les 
següents obligacions: 
 
• Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla 
ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat. 
 
• Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació de 
los residus conforme l’article 5. 

 
El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
 
9.2.- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
 
9.2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats 
 
L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la construcció o de la 
demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a executar 
cada una de les partides d’obra. S’entén dintre d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport 
dels materials de l’obra (palets, plàstics...), els excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces 
prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests residus 
depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de 
l’obra, etc. 
 
L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de construcció i demolició 
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es generen en 
obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de 
Residus (CER). 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics globals de 
l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta d’obra (urbanització 
residencial en zona consolidada). A partir d’aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada 
tipologia de residu. Per calcular el volum (m3) de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
pressupost del capítol corresponent de l’obra. Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat 
el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per 
aquesta obra en concret són: 
 

Plàstic: Fc = 0,00006 
Fusta: Fc = 0,00001 
Runa: Fc = 0,0001 
Ferralla: Fc = 0,000001 
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Paper i cartró: Fc = 0,000004 
Restes vegetals: Fc = 0,00005 
Residus especials: Fc = 0,000005 

 
On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m3) per unitat d’euro. 
 
A partir d’aquests factors, s’obtenen una sèrie de volums. Aquests volums, tot i ser una estimació, s’entenen 
com a volums acceptables per a la tipologia d’obra, no sent d’abonament posibles increments d’amidaments.  
 
Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma directa dels 
amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en els capítols 
d’enderrocs i de gestió de residus del pressupost de l’obra. 
 
 
9.2.2.- Mesures de separació dels residus en obra 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a 
dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament 
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant deposició, 
la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies 
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per 
aconseguir aquesta separación són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
 
9.2.3.- Gestió de residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T 11 - Deposició de residus inerts. 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11 - Reciclatge de paper i cartó 
V 12 - Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83 - Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 
Catalunya. A nivell documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg 
del seu recorregut. 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 
el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 
Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, 
mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
seguents: 
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• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 
contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 
maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb 
una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, 
transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis 
residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de 
Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a 
Catalunya. 
 
- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial 
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos 
figurarà: 
 

• El codi d’identificació els residus 
• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
• La data d’envasament 
• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigu�es residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
 
Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja que la 
zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a 

cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel 
contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest. 
 
Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de gestors 
existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 
 
 
9.2.4.- Prescripcions del plec 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. De residuos 
mediante depósito en vertedero. 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
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catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 
(especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificación el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs, ...) 
• Mescles bituminoses 
• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Maons 
• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
 

RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen 
PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 
Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
 
RESTES VEGETALS: 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 
Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 
02 01 07 Residus de silvicultura. 

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 

• Paper i cartró 
• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats 
en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
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(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqu�icultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqu�icultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
 
 
9.3 .- .- Estimació de la generació de residus 

  
9.3.1.- Volum de residus d’enderrocs generats en obra 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que 
es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es 
generen en obra. 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 
(CER), definida en l’apartat 3.1 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de 
realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 
 
VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DE LES DEMOLICIONS PRÈVIES (Residus inerts) 
 
170101 RESIDUS DE FORMIGÓ 

Demolició vorada de formigó 
Demolició paviment formigó 
Demolició arqueta 
 61,100 m³

170107 MESCLES DE FORMIGÓ, PEDRA I MATERIALS 
CERÀMICS 
Muret tanca de pedra 14,378 m³

170302 RESIDUS MESCLA BITUMINOSA 
Paviment de mescla bituminosa 312,000 m³

 
 
VOLUM D’ESBROSSADA I EXCEDENTS DE TERRES 
 
020107 RESTES SILVICULTURA 

Esbrossada 1.609,725 m³
170504 TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES 

ESPECIFICADES PEL CODI 170503 
Excavació per explanació 
Excavació de rases 
Formació de mota al costat de la riera 

2.038,400 m³
389,700 m³

-167,072 m³
 
 
 
 

9.3.2.- Volum de residus generats en obra 
 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. La 
classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus 
(CER), definida en l’apartat 3 de l’Annex. 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producción y demolición, s’ha 
d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet aplicant el coeficient obtingut de la Taula 2 del 
PROGROC Jul.08, per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus de la construcció. Donat que l’obra  
en qüestió té la major part de l’execució feta in situ (formigó in situ en els paviments; asfaltat), el percentatge 
d’embalatges de materials és reduït en proporció a obres similars amb pavimentació per lloses, per exemple. 
És per això que s’ha aplicat un corrector a la baixa que simuli més bé la realitat de l’obra. 
S’obtenen els següents resultats: 
 
150101 ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ 6.477,64 X 0,007321 X 10% 4,74  m³
170201 FUSTA 6.477,64 X 0,003402 X 10% 2,20  m³
170203 PLÀSTIC 6.477,64 X 0,006318 X 10% 4,09  m³
170407 METALLS MESCLATS 6.477,64 X 0,000535 X 20% 0,69  m³

 
El volum d’aquests residus equivaldrà a destinar un container pel reciclatge selectiu d’aquests materials. 
 
 
 
9.3.4.- Residus assimilables a urbans 
 
La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats per l’activitat dels 
operaris a la zona d’obres. Per tant, és necessària una estimació del volum generat, tant de residus sòlids 
assimilables a urbans com d’aigües sanitàries. L’estimació es basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la 
durada de la mateixa. 
La concentració de personal a l’obra arribarà a un màxim de 20 operaris en el moment punta. Considerant una 
durada de les obres de 8 mesos i un rati de generació de RSU de 1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat 
serà de 5,28 tn (32,43 m³). Per aigües sanitàries, considerant un rati de 1,5 l/dia per operari, s’estima un volum 
final de 7.200 l = 7,2 m³. 
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9.4 .- Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser diferent. El més apropiat és 
trobar un gestor específic el més a prop de l’obra, per minimitzar desplaçaments. 
 
Residus inerts 
 

ARIDOS UNILAND, S.A. 
Codi de gestor E-1224.11 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
T62 Gestió per un centre de Recollida i Transferència 

Adreça física Pedrera Mas Blanc 
17140 ULLÂ 

Adreça correspondència Polígon Ind. Sud – c/ Torrenteres 20-22 
08754 El Papiol 

Telèfon 936732030 
 
 
Residus reciclables 
 

PERE GIRALT SAGRERA, S.A. 
Codi de gestor E-104308 
Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatgebvde plàstics 
V13 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Reciclatge i recuperació de metalls i compostos metàl.lics 

Adreça física 2 Paratge Bruguera, Parc. 77, Subparc 11, s/n 
17250 REGENCÓS 

Adreça correspondència Polígon Ind. Les Brugueres, c/Trefi 20 
17200 Palafrugell 

Telèfon 972300520 
 
 
 
 Valoració dels costos per a la gestió de residus 
 
Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviment de terres queden 
detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents. 
Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els valors 
resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden també incloses dintre del pressupost de 
projecte. Aquestes despeses s’han inclòs i associat a una partida alçada d’abonament íntegre que incorpora les 
implantacions, la gestió dels residus, els moviments, adaptacions i retirades del punt de gestió de residus en 
obra, per a cada una de les fases d’obra. Aquesta partida està valorada al pressupost general de l’obra, al 
capítol de Gestió de Residus. 
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DEMOLICIONS 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
La demolició consisteix en conseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 
• Demolició manual (mètode clàssic).  
• Demolició per mètodes mecànics: 

- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 

• Demolició per explossius (voladura controlada). 
• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals: 
Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre d’un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 
• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o 

conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de fer referència a les preses de gas i 
electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial als dipòsits de combustible, si 
els hagués. 

• La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions per 
rotura de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot contaminació per 
aigües residuals. 

• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
• Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat de ls diferents elements a demolir, així com, en el cas 

d’una obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en  l’estabilitat de ls edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
• Una programació exhaustiva de l'avançament  de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de seguretat, 

el temps i el cost. 
• Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees 

d'arreplega de materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma adequada 
i segura els treballs de demolició. 

• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de runa,  
cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió d'espais per  
poder moure adequadament la maquinària de transport de runa i la previsió de vies d'evacuació. 

 
Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent 
tècnic competent i l'encarregat general de la demolició. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 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.). 

1.2 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. 
• 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. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
13.-Sobreesforços. 
15.-Contactes tèrmics. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
19.-Exposició a radiacions. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en 
màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 
(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
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. 

• 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. 
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• 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. 

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 
 

 
 



estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

DEMOLICIÓ  MANUAL 
4.- 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: 

- 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) 
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5.- 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. 
- 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. 
 
 



estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

MOVIMENT DE TERRES 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de 
terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 
compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
• Neteja i esbrossament. 
• Desmunts. 
• Terraplens. 
• Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 
L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, per 
a això s’haurà de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els seus 

recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les diferents 

vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de l’esmentada 
maquinària, si el terreny ho permet. 

• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per a 
transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual 
i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la 
maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 
d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la 
capa vegetal. 

1.2 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. 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 
(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 
protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de la 
capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment 
de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària de 
moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 
3.- 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. 
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. 

• 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. 
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• 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 
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. 

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. 
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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) 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 
4.- 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. 
 

 
 
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) 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 
5.- 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. 
- 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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DESMUNTS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  
 
1.2 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: 
• 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. 
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DESMUNTS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment 
de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic). 
(16, 20 I 21)   Risc específic  causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
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DESMUNTS 
3.- 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. 
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. 
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• 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. 
• 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. 

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. 

• 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. 
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• 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. 

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. 
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• 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 
• 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 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Retrocarregadora 
Barrinadora pneumàtica 
   

 
 
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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DESMUNTS 
4.- 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. 
• 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) 
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DESMUNTS 
5.- 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). 
 
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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TERRAPLENS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

1.2 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. 
• 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. 
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TERRAPLENS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 
(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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TERRAPLENS 
3.- 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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 

• Εn 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 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Retrocarregadora 
Barrinadora pneumàtica 
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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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TERRAPLENS 
4.- 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. 
• 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) 
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TERRAPLENS 
5.- 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). 
 
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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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 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. 

1.2 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. 
• 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. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
3.- 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. 
• 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 
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• 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. 
• 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. 

• 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. 
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- 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. 

• 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. 
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• 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. 
• 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 
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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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
4.- 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. 
 

 
 
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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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5.- 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. 
 



estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

CONTENCIÓ 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per a contenir el terraplé o desmunt, suportant o anul·lant les 
espentes horitzontal. 

1.2 Tipus de contenció: 
Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals:   
• talusos. (vegeu capítol moviment de terres) 

Artificials:   
• murs de contenció : 
- de formigó. 
- de maçoneria. 
- de fabrica de rajola. 
• murs de terra armada. 
• murs prefabricats de formigó. 
• murs ancorats. 
• murs garbella. 
• murs pantalla. 
- pantalles de formigó. 
- pantalles d'impermeabilització. 
• palplanxa: 
- fusta. 
- formigó armat. 
- acer. 
• estructures flexibles diverses: 
- pilotes tangents. 
- pilotes independents. 
- micropilotes. 
- plafons prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 
L'activitat de contenció, al cas de talusos comporta la generació d'un pla inclinat l’angle respecte al pla horitzontal 
de la qual ve donat segons els paràmetres geotècnics del terreny, per a així anul·lar els esforços horitzontals que 
genera el desmunt o la terraplenada. 
 
En el cas de de construcció d'un mur de contenció, aquest es realitza des de la rasant inferior fins a la rasant 
superior per a la contenció del tall del terreny creat en el desmunt previ o en un procés de terraplenada. 

El mur de contenció està conformat, bàsicament, per dos elements: 
• la fonamentació superficial. 
• el mur. 

La construcció del mur consisteix en la col·locació d'armadures, encofrat, abocament del  formigó, vibrat i 
desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres al seu extradós, anul·lant les 
espentes horitzontals. 

En el cas de construcció d'un mur pantalla, es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de 
les terres, necessària per a la realització del buidatge posterior. Per a l'execució del mur pantalla s’han de seguir 
els següents passos: 
• construcció del muret guia. 
• perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
• col·locació d'encofrat de juntes entre plafons. 
• col·locació d'armadures. 
• abocament del formigó en els plafons. 
• extracció d'encofrats de juntes. 
• demolició de caps de plafons. 
• execució de la biga de lligat de plafons. 
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En el cas de construcció d'un mur de terra armada s'inicia des de la rasant inferior i es van col·locant les escates 
convenientment ancorades, a mesura que va progressant el creixement del terraplenament. 

Per a l'execució del mur de terra armada s’han de seguir els següents passos: 
• construcció de muret d'arrancada. 
• col·locació d'ancoratges i escates. 
• abocament i compactació de terres en capes. 
 
El procés de construcció té la seqüència de col·locació d'escates amb els seus ancoratges i posterior farcit i 
compactació de les terres a capes. 
 
Per a realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció s’ha de programar i s’ha d’organitzar 
el tall convenientment. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l'obra ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, 
també, les connexions provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per a sostenir farciments 
drenats entre esplanades horitzontals, amb desnivells no majors de 6 metres. 

1.2 Descripció: 
Construcció de sabates: 
• Es farà un replantejament de les fonamentacions del mur. 
• S'excavarà fins a la cota definida al projecte, anivellant la rasant i compactant el terreny. 
• Es col·locaran les armadures. 
• Formigonat de la rasa, deixant els ferros d'espera. 

Construcció del mur: 
• Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d'espera de la fonamentació superficial. 
• Es col·locaran els motlles de l'encofrat ancorats per evitar la bolcada. 
• Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l'encofrat. 
• Abocament del formigó a capes i, simultàniament, un correcte vibrat 
• Es desencofrarà quan el formigó armat tingui la consistència establida al projecte d'execució. 
• Es continuaran regant les superfícies del mur. 
• Farcit i compactació de l'extradós mitjançant terres o sistemes de drenatge. 

Per a realitzar els murs de contenció serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• encofradors. 
• ferrallistes. 
• operaris d'abocament i vibrat del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al bombeig del formigó. 
• operaris de grua. 
• conductors de maquinària de moviment de terres. 

També s’haurà de considerarels mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els murs de contenció: 
• Maquinària: camió formigonera, grua mòbil, retroexcavadora, dúmper o camió, piconadora, dúmper de petita 

cilindrada per a transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 
• Útils i eines: encofrats, plataformes de treball sobre mènsules, jabalcón (tornapuntes), eslingues, bastides, 

etc. 
• Preses provisionals d'aigua i electricitat. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos es podrà modifica  en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines.                     
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS : 
(3)    Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(6)    Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)    Risc  causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l'ús de la serra circular. 
(18)  Risc específic causat per la manipulació de formigons i líquids desencofrants. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper. 
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 
El camí d'accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs es senyalitzarà adequadament. 
L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins de 
circulació de la maquinària. 
En el cas que aquests camins d'accés presentin risc de caiguda a diferent nivel,l es col·locaran baranes de 
seguretat. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 
• El personal encarregat en la realització dels murs de contenció ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la contenció amb la major seguretat possible. 
• L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i a les seves 

maniobres s'evitarà que el personal circuli pel radi d'acció de la mateixa. 
• L'abocada de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat. 
• Quan es finalitzi aquesta l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el 

transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
• S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses acotant les àrees de treball. 
• El transport d'armadures a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, la càrrega haurà d'estar 

convenientment eslingada i proveïda als seus ganxos de pestells de seguretat. Per evitar balancejos,la 
càrrega ha d'anar guiada mitjançant una sirga. 

• Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i cinturó i portaeines. 

• L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

• Una vegada forjada la fonamentació, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l'extradós del mur, 
arriostrat mitjançant jabalcones per a evitar la seva bolcada. 

• El transport dels motlles de l'encofrat es realitzarà mitjançant una grua mòbil, convenientment eslingat. 
• L'amarrament de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de l'encofrat. 
• Per a evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant una corda lligada  al 

motlle. 
• L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i 

botes de seguretat de cuiro. 
• En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir la 

precaució d'usar els acompanyadors per a tallar petites peces. 
• Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà a tota la seva 

llargària del mateix, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d'ample s’ haurà d'instal·lar al seu 
perímetre la corresponent barana de seguretat. 

• L'accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
• O mitjançant una passarel·la, de 60 cm. d'amplària com a mínim amb baranes de seguretat, des de la rasant 

superior de les terres sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar per l'encofrat, s’ha de realitzar 

auxiliats per escales o bastides. 
• L'operari que guii l'abocada del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota de treball 

i botes de goma de canya alta. 
• L'abocament es realitzarà a capes evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 
• L'encarregat vetllarà  a cada moment que no hi hagi moviments de l'encofrat  causat per  la  pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 
• Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 

conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial atenció a netejar la canonada després del 
formigonat, perquè la pressió de sortida del formigó pot ser causa d'accident. 

• Al menor senyal d'obstrucció s’haurà de suspendre's el bombeig per a evitar el colp d'ariet. 
• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de freqüència ; i el 

subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, d'acord amb les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

• Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de canya alta. 

• El desencofrat ho realitzarà un operari proveït de guants de cuiro, casc de seguretat, granota de treball i 
botes de cuiro. 
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• S'eslingaran els motlles a desencofrar per  evitar la seva caiguda mentre l'operari els desencofra mitjançant 
falques o altres eines. 

• És prohibit de tirar dels encofrats amb la grua si aquests estan adherits al formigó, i s’ha d’assegurar que els 
motlles estiguin totalment solts abans d'iniciar el seu hissat. 

• Els motlles es retiraran i es netejaran per a mantenir l'obra ordenada i neta. 
• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km/h, en aquest 

últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 
 

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 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 recobriment aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

• En instal·lar aquestes fundes, s’ha de tenir la precaució que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per 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 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 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 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 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. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Grua mòbil 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Grup electrogen 
Piconadora de safata 
 

 
Es complirà cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació en 
seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
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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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 
4.- 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 muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
• L'altura de la barana ha 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. 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

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 càrrega suspesa 
• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• 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 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 RD 1627/1997) 
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Treballs amb encofrats (encofradors) : 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

- Treballs amb armadures (operaris) : 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Davantal. 
• Cinturó portaeines. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, en cas  si escau. 

- Treballs  de formigonat  i vibrat: 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de goma de canya alta. 
• Guants de neoprè. 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 
 
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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MURS DE TERRA ARMADA 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Element constructiu format per terreny natural i armadures d'elements metàl·lics i/o fibres de polímers sintètics 
que subjecten les escates per a formar estructures de contenció de terres en terraplens o desmunts amb talusos 
verticals, així com, reforçar talusos inestables o talusos artificials per a augmentar la seva pendent i millorar la 
seva estabilitat. 

1.2 Descripció: 
A) El terreny reforçat amb armadures metàl·liques està constituït per: 
• Terreny aportat per al farciment. 
• Elements metàl·lics : armadures, sistemes d'enganxall i elements d'unió armadura revestiment. 
• Elements de revestiment (escates). 
• Juntes per a revestiments de formigó. 
• Formigó en massa per a fonaments. 
• Material filtrant. 

B) El terreny reforçat amb fibres sintètiques està constituït per: 
• Terreny de farcit (menys exigències que en cas d'armadures metàl·liques). 
• Polímer sintètic com a armadura. 
• Parament format per bastidor frontal i sacs o gaviones de geotèxtil. 
• Protecció dels paraments mitjançant vegetació, vegetació més geomalles, plaques prefabricades o 

microformigó projectat. 

Per a realitzar els murs de terra armada serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• ferrallistes. 
• conductors de dúmper o camió. 
• conductor de grua mòbil. 
• conductors de piconadora. 
• operaris d'abocament i vibrat del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al bombeig del formigó. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els murs de terra armada: 
• Maquinària: dúmper o camió, grua mòbil, dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar, piconadora, 

serra circular, bomba de formigó, etc. 
• Útils i eines: eslingues, falques de fusta, ungles metàl·liques, etc. 
• Preses provisionals d'aigua i electricitat. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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MURS DE TERRA ARMADA 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons   s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut 
en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons es disposa a l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines.                         
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per  l’ús de la serra circular. 
(18) Risc específic causa per la manipulació de formigons. 
(28) Risc causa per vibracions del dúmper. 
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MURS DE TERRA ARMADA 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 
El camí d'accés de la maquinària pesada a les zones de treball es senyalitzarà adequadament. 
L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins de 
circulació de la maquinària. 
En el cas que, aquests camins d'accés presentessin risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran baranes de 
seguretat. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’han d’assegurar que ja estiguin instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització dels murs de de terra armada ha de conèixer el mètode correcte de 

posada en obra de les escates i armadures, els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar la contenció amb la major seguretat possible. 

• S'ha de tenir en compte que la Seguretat coincideix amb el mètode de treball correcte, per això s'han de 
prendre mesures per a obligar que no sigui alterat per circumstàncies exògenes, ja que es treballa amb 
elements molt pesats i de gran superfície en moltes ocasions. 

• Cada equip de muntatge (es recomana que estigui format com a mínim per cinc persones) ha d’estar dirigit i 
coordinat per un capatàs especialista. 

• L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i a les seves 
maniobres s'evitarà que el personal circuli pel radi d'acció de la mateixa. 

• L'abocament de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat. 
• Quan aquest, acabada l'operació de càrrega de terres al camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 

s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
• L'operari que guii l'abocament del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota 
•  de treball i botes de goma de canya alta. 
• Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 

conducció estaran convenientment ancorats i parant especial atenció a netejar la canonada després del 
formigonat , perquè la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d'accident. A qualsevol indici d'obstrucció 
s’haurà de suspendre el bombeig com a primera precaució. 

• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de freqüència ; i el 
subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, d'acord amb les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

• Durant els processos de vibrat, el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de canya alta. 

• L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

• La descàrrega d'escates i el seu transport al lloc d'arreplega o de posada en obra, s'efectuarà subjectant-les 
dels quatre punts d'enganxall destinats per a unir a ells les armadures ; quedant horitzontals, penjades de 
quatre eslingues pendents d'un anell d'enganxall que al seu torn estarà encaixat al ganxo de la grua. 

• S'ha de protegir mitjançant tablonets les plaques d'enganxall de les armadures durant l'arreplega per a evitar 
deformacions o debilitaments. 

• S'ha de controlar el bon estat d'aquests punts d'enganxall per a evitar riscos al tranport. 
• És prohibit de romandre persones o maquinària sota el radi d'acció de les càrregues suspeses, havent-se 

d'acotar les àrees de treball. 
• La ubicació “in situ“ de les escates s'efectuarà suspenent-les del ganxo de la grua ajudats d'un “balancín 

indeformable“ dotat dels anells especials de PENGE vertical de les escates. 
• Els anells especials de sustentació vertical de les escates estaran proveïts d'un passador de seguretat que 

s'utilitzarà per a poder efectuar la sustentació vertical de les mateixes. 
• A cada moment s'evitarà que la càrrega pugui  girar en l'aire durant el seu transport i l’aproximació al lloc 

d'ubicació definitiva. 
• Les càrregues suspeses es guiaran mitjançant sengles sogues subjectades per dos homes. 
• És prohibit de guiar la càrrega suspesa, escates o armadures directament amb les mans. 
• Les escates s'acodolaran mitjançant veles al terreny horitzontal instal·lades a la seva cara vista i entre si, 

amb compromisos que no es desmuntaran fins que s’hagi finalitzat l'extensió i compactació de la capa de 
terra corresponent sobre la capa d'armadures. 

• Les correcions de l'aplomat i anivellació es realitzaran expressament mitjançant falques de fusta i ungles 
metàl·liques per als canvis lleugers de posició. 

• Per a aconseguir la màxima estabilitat de les escates s'han de comprovar l'horitzontalitat de la cara superior 
en fase d'instal·lació mitjançant un regle i nivell; i la verticalitat de cada escata mitjançant plomada. 
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• La verticalitat requerida per a una bona estabilitat implica un desplom màxim d'1 cm. per a escates senceres 
i 0,5 cm. en cas d'escates mitjanes. 

• Les correccions de la posició de les escates mitjançant “ungla metàl·lica“ es faran exclusivament incidint 
sobre la base de l'escata, per a evitar ruptures que obliguin  la seva substitució. 

• La substitució per ruptura fortuïta o defecte d'una escata ja rebuda, implica un risc addicional en duplicar el 
procés, la duplicitat de maniobres suposa frustació i per consegüent major risc. 

• Les armadures es transportaran amb ajuda d'un perfil rigiditzador suspés d'un “balancín indeformable“, per a 
evitar el vincle. 

• Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i cinturó i portaeines. 

• L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i 
botes de seguretat de cuiro. 

• L'estès de les capes de terra, es realitzarà de forma perpendicular al sentit de les armadures. 
• És prohibit d’estendre les terres des de les escates cap a l'interior per a evitar desploms. 
• Les terres s'estendran seguint aquest procediment: 
- primer, en la franja central del mur. 
- segon, en la franja posterior (la més allunyada de les escates). 
- tercer, en la franja de contacte amb les escates. 
• S'ha de verificar mitjançant plomada, la total verticalitat del parament d'escates una vegada conclosa cada 

capa de terres i abans d'iniciar la instal·lació de l'escates superiors. En cas d'anomalia, s'han de paralitzar 
els treballs fins a la seva correcció. 

• Es suspendran els treballs si plou, neva o fa vent amb una velocitat superior a 50 km/h, en aquest últim cas 
es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 

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’haurà 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 elèctrica s’haurà 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 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. 
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- 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 
troben 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 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. 
 

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 
Serra circular 
Grua mòbil 
Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Piconadora 
Piconadora de safata 
 

 
S’ha de complir a cada moment el  R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, pel es dicten les disposicions d'aplicació 
en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
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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MURS DE TERRA ARMADA 
4.- 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 muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
• L'altura de la barana ha 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. 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

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 càrrega suspesa 
• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• 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 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 RD 1627/1997) 
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MURS DE TERRA ARMADA 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

- Treballs amb armadures (operaris) : 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Davantal. 
• Cinturó portaeines. 

- Treballs  de formigonat  i vibrat: 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de goma de canya alta. 
• Guants de neoprè. 
• Granota de treball. 

- Treballs de  posada en obra d'escates i armadures: 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat (en cas necessari). 
• 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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SANEJAMENT 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminació 
amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 

1.2 Tipus de sanejament: 
• Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
• Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 

1.3 Observacions generals: 
El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 
• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases i pous. 
• Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació 

d'embornals. 
• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres (excavadora, 
dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà,  estrebacions  (estampidors, travessers, veles i 
taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o 
pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, 
també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  
depuradora. 

1.2 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. 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 
3.- 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. 
• 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. 
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• 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. 

• 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. 

estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

• 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 
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 
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). 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 
4.- 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  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) 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 
5.- 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): 
• 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. 
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XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 
proporcionar un servei urbà. 

1.2 Tipus de xarxes: 
• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 
• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases. 
• Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
• bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres (excavadora, 
dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, travessers, veles i 
taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o 
pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 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. 
  
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. 

1.2 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. 
• 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. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
3.- 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 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. 
- 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 . 
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• 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. 

• 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. 
• 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  

estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

 
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 
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) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
4.- 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) 
 
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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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
5.- 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. 
- 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. 
 



estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

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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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 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. 

1.2 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). 
 
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. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
3.- 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, 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. 

• 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 
Bombatge de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 

 
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) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
4.- 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. 
 

 
 
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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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
5.- 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 cuiro de seguretat. 
- 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. 
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PAVIMENTS 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o aspecte. 

1.2 Tipus de paviments:  
• asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i tractament 

asfàltic. 
• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, 

reglat, etc.). 
• peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents materials : 

pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de diferents 
formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 
• Preparació del terreny. 
• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
• Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que presenta 
una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista 
funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  penetri i 
disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

1.2 Descripció: 
Els paviments asfàltics  estan  formats:  
• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre a 

la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la resistència 
del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, 
millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació calçada-
vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de contenció als 
materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat dels mateixos.  

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció estructural 
del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als seus gruixos com 
a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent amb 
dues capes de rodadura. 

 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base, 
reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• conductors de maquinària. 
• obrers i peons. 
• asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   asculant, 

dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora (calderet 
de reg asfàltic), etc. 

• Útils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant 
a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars 
necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 

OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden aconseguir el 
punt d'autoignició. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  

serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  

riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible. 
• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals 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. 
• 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 als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 
• Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
• El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, 

capatàs). 
• S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les 

maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
• En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que 

aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar 
atropellaments de personal auxiliar. 

• Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, 
per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

• El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de 
l’operari que guiï  l’abocament. 

• L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar la 
caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

• En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar 
sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

• Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar 
cremades i dermatitis. 

• Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa 
s’ha d' cobrir  amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

• No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt dels 
ulls. 

• A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers 
auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin 
produir durant el treball. 

• En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de 
diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

• En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
• A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota de 

treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i 
pantalla facial. 

• A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de 
contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

• En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun 
servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que 
no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a 
continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 
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 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. 
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• En presència de línies d'electricitat aèries 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 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 elèctrica ha de tindre's 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 

qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de 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 
troben 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 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. 

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 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Camió grua 
Màquina d'asfaltar 
 

 
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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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
4.- 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. 
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
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 risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de prohibit fumar. 
• 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. 
 

 
 
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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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
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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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments amb peces rígides:  
• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 
• sobre una base de sorra compactada. 
• sobre una base rígida de formigó. 
• sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. 
Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, dúmper, 
camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
• operaris d'abocament del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 

cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 
• Útils i eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant 
a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars 
necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions grua, 

camions formigonera, etc. 
• 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 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, 

capatàs). 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres marxa 

enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
• En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que aquesta 

disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 
• S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en cas 

de no fer-lo, aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin caigudes al 
mateix nivell. 

• En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions.  

• Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
• Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors 

diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 
• És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de 

cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, 

per a això està serà guiada per un operari. 
• El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de 

l'operari que guiï l'abocament. 
• L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols pneumoconiòtics. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a sotavent, 

per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 
• En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules per 

aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, s’haurà d’apantallar la 
zona de tall. 

• Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  
• Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de transport 

per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
• Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al 

moment de la seva utilització. 
• El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos. 
• Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes 

emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulació 

o treball. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
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• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta 
antipols. 

• Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de "superfície 
irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulaciói control revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina "desconnectada 
de la xarxa elèctrica". 

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 
Serra circular 
Esmoladora angular 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Serra mecànica 
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) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
4.- 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. 
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
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 limitació de velocitat. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 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  de prohibit el pas als vianants . 
• 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. 
 

 
 
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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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
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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SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, 
circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Tipus de senyalització viària: 
• senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
• senyalització vertical.  

1.3 Observacions generals: 
La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire 
impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una boirina 
d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se realitzar: 
• pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
• pintat amb màquina autopropulsada. 
• La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i 

indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals, 
pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit 
rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 
Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes 
pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants amb 
pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 
• passos de vianants. 
• zones d’estacionament. 
• senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària dels carrils 

per a circulació de vehicles. 
• inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li 

l'obligació de complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa una 
determinada prescripció. 

• altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament senyalitzats 
per a evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobus, etc; 
la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• conductors de maquinària. 
• pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor 

pneumàtic, etc.  
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant 
a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars 
necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

 

OBSERVACIONS: 
(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
3.- 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 
• El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als 

treballadors que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de 
neoprè i botes de seguretat). 

• L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme 
des de poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 

• Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats 
d'adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà 
adaptat el seu corresponent filtre químic. 

• Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en 
especial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 

• L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients 
tancats allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

• S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
• No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, 

tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol metílic. 
• Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, 

en recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 
• Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 
• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material 

inflamable, advertència material tòxic, prohibit fumar. 
• Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i 

classe de pintura que empra. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de pintat. 
• El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i 

botes de seguretat. 
• S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  el 

terra per a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per la 
tovera. 

 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la màquina 
autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 
 

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. 

Pistola per a pintat 
 

 
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 HORITZONTAL 
4.- 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. 
• Extintor de  pols química seca. 
 
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 en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de  prohibit fumar. 
• 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 cara. 
• Senyal de protecció obligatòria 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) 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  

 
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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SENYALITZACIÓ VERTICAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o 
ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, 
comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 
Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 
• semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de 

parada dels cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària 
necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una presa 
de terra. 

• senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes 
d'edificis o en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el 
terra; també es poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a 
fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, és 
d'1 metre d'altura. 

• senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• obrers. 
• peons. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: camió grua, etc.  
• Utils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant 
a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars 
necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 
3.- 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 
• El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 

erosions.  
• Les columnes dels semàfors 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. 

• L'hissat 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. 

• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen 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 no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i s’ha de  tornar a  

lligar  bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i 

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 a zones 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. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una 

persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua.  
• Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants 

de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

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 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 

estudi de seguretat i salut 
Projecte Executiu de l’Espai d’Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol_Nov 2014 

 

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 VERTICAL 
4.- 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. 
• Extintor de  pols química seca. 
 
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 en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de  prohibit fumar. 
• 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 cara. 
• Senyal de protecció obligatòria 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). 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
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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JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans. 

1.2 Tipus: 
• jardineria. 
• mobiliari urbà. 

1.3 Observacions generals: 
En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que s'han d'haver realitzat 
anteriorment: 
• preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens,  desmunts , contenció. 
• sanejament: clavegueram, etc. 
• instal·lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc. 
• pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc. 
 
En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col·locació del diferentmobiliari urbà. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
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JARDINERIA 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
La jardineria, com a arquitectura paisatgistica, consisteix en la creació de zones verdes (jardins, parcs, etc.) per a 
millorar la qualitat medi ambiental i el benestar de la població. 

1.2 Descripció: 
Els elements a considerar en la realització de la jardineria són: 
• aportacions per a preparació del terreny : terra vegetal, torba, terra de bruc, matèria orgànica, adobs 

minerals, etc. 
• aportacions d'àrids per a la realització de paviments : terres  formats amb terra, cudols, cudols rodats, llasts, 

sorra, graves, etc. 
• sembrat : gespa, gram, etc. 
• obertura de clots : buidatge del terreny perquè permeta que les arrels de la planta es puguin col·locar sense 

doblegar. 
• plantacions : arbres, arbustos, etc. 

Els elements a considerar en el manteniment i conservació de la jardineria són : 
• Maquinària: tractors, segadores, carregadores, vehicles utilitaris. 

Per a realitzar la jardineria serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• jardiners. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: camió, dúmper de petita cilindrada, camió grua, miniretroexcavadora, etc.  
• Útils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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JARDINERIA 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual  
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops per objectes o eines. 
11-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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JARDINERIA 
3.- 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 
• El personal encarregat de la realització de la jardineria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• En la manipulació de materials i plantes  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 

ferides i erosions.  
• L'hissat de material i/o plantes s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
• Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- 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 les eslingues 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 les  eslingues de teixit   estiguin  ben fixades i que els ramals  estiguin  estesos de la 

mateixa manera. 
• Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar  

bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar quina 

pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans romanguin   

agafades entre la càrrega i les eslingues. 
• Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la 

distribució ha d'elevar  a una alçada suficient( 3 metres per damunt de qualsevol obstacle ) la càrrega. 
• En que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui 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 zones de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica les eslingues. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatge o col·locació d'arbres, arbustos, etc. ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
• Els operaris que realitzin el transport i col·locació arbres i arbustos hauran d'usar casc de seguretat, guants 

de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talusos. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les miniretroexcavadora, prohibició que s’haurà 

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

Manteniment o condicionament 
Tractors 
• Per a prevenir la bolcada s'ha de tenir en compte:  

- no conduir per on el tractor pugui  bolcar o esvarar ; evitar els pendents pronunciats; atenció a les 
pedres, forats i perills semblants. 

- en realitzar girs s'ha de reduir la marxa i prendre les corba amb atenció per a evitar la bolcada o la 
pèrdua de control del volant i els frens. 

- respectar les càrrega límit del tractor. 
• No s'ha de transportar personal, sota cap causa 
• El conductor ha d'utilitzar cinturó antivibratori, botes de seguretat i granota de treball. 
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• El tractor ha d'anar proveït de cabina antibolcada i antiimpacte. 

Segadores 
• Utilitzar fulles i carcasses protectores adequades. 
• Mantenir totes les fulles i carcasses de seguretat al seu lloc i  en perfecte estat . 
• El conductor ha d'utilitzar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i granota de treball. 
• No permetre que ningú, aliè als treballs s'acoste a la maquinària de segat. 
• Quan s'acabi d'utilitzar la màquina o en el cas que el conductor abandoni la mateixa s’haurà de 

desconnectar-la i el mateix conductor haurà d’emportar-se  les claus de contacte. 
• En el cas que la màquina utilitzi combustible, ha de procurar omplir el dipòdit de combustible quan la 

màquina estigui freda. 
 

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 
Retroexcavadora 
Motobolquet 
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). 
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JARDINERIA 
4.- 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 en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• 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. 
 

 
 
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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JARDINERIA 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs de transport manual, plantació, sembrat i estesa d'àrids : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
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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MOBILIARI URBÀ 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Conjunt d'elements que es col·loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir diferents 
serveis, orientats a l'ús i a que gaudeixi  la població urbana. 

1.2 Descripció: 
El mobiliari urbà comprén la col·locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines,  cabines 
prefabricades sanitàries, cabines de telèfon, jocs infantils, tanques, aparcament de bicicletes, parquímetre, etc. 

Per a realitzar la jardineria i col·locació del mobiliari urbà serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
• obrers. 
• peons. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 
• Maquinària: camió grua, etc.  
• Útils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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MOBILIARI URBÀ 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació 
una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos 
per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció 
de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin 
evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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MOBILIARI URBÀ 
3.- 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 
• El personal encarregat de la col·locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 

erosions.  
• L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades. 
- 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 les eslingues 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 les  eslingues de teixit  estiguin  ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la 

mateixa manera. 
• Si la càrrega no  es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar 

correctament. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar qual pot 

ser la causa. 
• No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans  romanguin   

agafades entre la càrrega i les eslingues. 
• Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la 

distribució ha d'elevar la càrrega 3 metres, aproximadament, per damunt de qualsevol obstacle. 
• En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui 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 zones de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica les eslingues. 
• Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col·locació, ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  

els senyals de comandamentde la grua. 
• Els operaris que realitzin el transport i col·locació hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota  de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de 

protecció contra impactes mecànics. 
 
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que això no  sigui 
possible, l'operari haurà d'utilitzar equip bde protecció individual (auriculars o taps). 

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 
Esmoladora angular 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
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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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MOBILIARI URBÀ 
4.- 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 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  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• 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. 
 

 
 
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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MOBILIARI URBÀ 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

 
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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ELEMENTS AUXIALIARS 
 
 

OXITALLADA 
• El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les següents 

condicions : 
- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 
• S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
• Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les 

que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 
• S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 
• S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
• A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats 

d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + careta 

de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, 
polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocés,  per a evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb 

aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de gas 

i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que contingui  

serà suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta 

protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina 

d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc s'ha 

de fumar al magatzem de bombones. 
 

ESCALES DE MÀ 
• A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 
• En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar altures superiors a 5 metres. 
• Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
• Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 
• L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  desembarcament. 
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• L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 

CAMIONS I DÚMPERS 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció per 

al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, 

s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar 

topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 
• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels 

senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres 

sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la 

cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 

d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 
totalment baixada. 

 

GRUP COMPRESSOR  
• El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
• L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 

garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, 
calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  
l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes 
temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 
de seguretat de la màquina en tot moment. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, 
vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 
tindran el seu corresponent estanquitat. 

• És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 
• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip 

de protecció individual (auriculars o taps). 
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• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 
de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 
• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió 

tindran el seu corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 
• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

MARTELL ELÈCTRIC 
• El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 

equip de protecció individual (auriculars o taps). 
• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  
pneumoconiòtics) i ulleres. 

• Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si 
no n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de característiques que el mateix té doble aïllament. 

• Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions encastades 
que puguin ser atrapades pel punter. 

• Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 
• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
• No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 
• No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 
• L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 

seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

CARREGADORA 
• S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials 

durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 
• S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos 

precisen cullerots més  petits . 
• Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
• Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
• Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim de 

pes per a evitar riscos.  
• És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 
• No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
• Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma 

visible als límits de la zona d'evolució. 
• No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el 

braç de la màquina.  
• Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona 

d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot 
xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

• Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

• Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de 
bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

• No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a 
davant. 

• El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, 
calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

• En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de la 

presència de cables o canalitzacions soterrades. 
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- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  
• Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, 

s’hauran de calçar les rodes. 
• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que 

impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit el 

transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 
• Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 
• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
• No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en 

terrenys secs. 
 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 
• No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 
• No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels 

cables. 
• Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
• Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 
• No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 
• Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 

- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

MOTOTRAÍLLA 
• Durant la càrrega s’han de: 

- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 

 

RETROCARREGADORA 
• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de 

les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip 
amb què treballi a cada moment. 

 

SERRA MECÀNICA 
• S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 
• L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 
• L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  
• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 
• Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 
• No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 
• L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de 

cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 
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BARRINADORA PNEUMÀTICA 
• Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconèixer l'entorn detectant si existeixen “bolos“ de 

roques despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la màquina i la 
seva vibració poden provocar  esllavissades. 

• Abans de començar la feina s’han de revisar els pneumàtics, una rebentada dels pneumàtics en servei pot 
provocar un accident greu. 

• S'ha de prohibir l'accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes. 
• Quan treballi s'ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la inhalació de 

pols per part de l'operari. 
• S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon  estat  de la barrina o trepant ja que la seva 

ruptura pot originar accidents seriosos. 
• Si la màquina té entroncament automàtic de barrines s'han d'arreplegar en el carregador els que es van a 

utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida per càlculs tècnics i no es pot variar. 
• S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines són correctes. 
• Si s'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforació, 

s'han d'instal·lar calzos d'immobilització de la rodes de la perforadora. 
• Si s'ha de treballar prop de la vorera de la coronació de talusos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el cinturó de 

seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap cas s’ha d' lligar a la màquina. 
• Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal. 
• S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, mínim desitjable 15 

metres,  causat per  l'alt nivell acústic que genera. 
• Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antiimpacte, guants de 

cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués cinturó anticaiguda 
de seguretat. 

• Mai s’ha d'usar la màquina si és  sospita d'avaria o semiavaria. 
• Després de cada parada en la feina i abans de posar la màquina de nou en servei s'ha de comprovar que 

tots els maneguins de pressió estiguin perfectament emboquillats. 
• S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix algun 

s’ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avís a l'artiller. 
• Els talls de perforació han d’estar en constant comunicació amb l'oficina de comandament mitjançant 

radiotelèfon. 
• S'ha de tenir una previsió de senyals de seguretat entre l'equip perforador i el comandament, per a casos 

d'incomunicació mitjançant radiotelèfon : “balisa lluminosa intermitent“ per a senyalitzar que s'ha produït un 
accident i “balisa lluminosa fixa“ per a sol·licitar ajuda urgent. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 
• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials 

durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i 
abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, 

per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, 
els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys 
secs però lliscants. 

• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
• És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 

sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 
• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar 

per sota del xassís. 
• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del 

conductor. 
• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta 

està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no 
estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible 
pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han 

d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 
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• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per 
a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin 
arrossegar la màquina. 

• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 
• L'equip encarregat del  la manipulacióde la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de 

treball. 
• La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles 

de moviment. 
• La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 

caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 
• Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el 

qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 
• El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de formigó 

(torreta  de formigonat). 
• El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 

operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 
• Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses 

de morter de dosificació, per a evitar obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la sortida 

de la mànega després del recorregut total del circuit. 
• En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a 

continuació la canonada. 
• Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 

apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 
• S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la màquina 

es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
• En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, 

aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 
 

SERRA CIRCULAR 
• S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, 

deixant només, una sortida per a la llimadura. 
• S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 
• S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 
• En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma d’entrescat 

s’ha de  rebutjar el disc. 
• S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 

d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 

GRUA MÒBIL 
• Ha de tindre's en compte: 

- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes 
estabilitzadores. 

- no treballar amb el cable inclinat. 
• S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció 

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 
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FORMIGONERES PASTERES 
• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  

de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda 

d'objectes. 
• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol 

amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 
• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, 

en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 
• S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la 

formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió 

(corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 
• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la 

utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 

evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat 
el procés de bombat, de cada jornada. 

 

GRUP ELECTROGEN 
• El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
• El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i 

talusos, en prevenció de riscos de  esllavissades . 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que  garanteixi  

la seva  estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-
la i lligant-la per a evitar moviments. 

• El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per a evitar l'emissió de soroll. 

• En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 

de seguretat de la màquina, en tot moment. 
• S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 
• La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador 

estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte. 
• És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha 

de fer a través d'un quadro amb protecció magnetotèrmic (protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i 
diferencial ( protecció de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives). 

• En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden connectar al mateix sense la 
protecció diferencial,  causat  per  la impossibilitat de retorn del corrent de defecte. 

• Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu torn, de doble 
aïllament. 

• S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup elèctrogen a la posada a terra. 
• S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup elèctrogen i el corresponent circuit de 

terra dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra. 
• És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, tanques, etc.). 
 

PICONADORA DE SAFATA 
• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels resguards 

de seguretat de la màquina a cada moment. 
• El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 
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• No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 
• No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 
• L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i 

protectors auditius. 
 

PICONADORA 
• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 
• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 
• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
 

PASSAREL·LES 
• L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 
• El  terra de recolçament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 
• Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 
• Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 
• S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 
 

CAMIÓ GRUA  
• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats 

estabilitzadors. 
• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
• Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 
• És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de 

l'extensió braç-grua. 
• El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 

maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

• Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no superen 
el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

• És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió 
estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

• És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o talusos. 
• És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
• És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
• Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
• És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
• És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
• El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva 

formació. 
• S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
• S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 
• No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  
• S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 
• No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva 

integritat física. 
• Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre 

instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre 
que ningú toqui el camió grua. 

• Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
• Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a 

suportar el pes de la màquina. 
• S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
• No s'ha de penjar ningú ni  
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CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar 

aquest carretó. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i 

ubicada correctament. 
• Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 

- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recòrrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb altres 

vehicles que li precedeixin tot  i evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les dimensions del carretó 

amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el senyal sonor 

intermitent. 
• En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb  les assegurances 

reglamentàries . 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor 

parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si  el carretó es troba en pendent es calçaran les rodes, així 
mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més baixa. 

• És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del 

temps. 
 

MÀQUINA D'ASFALTAR  
• Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 

- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

• Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

• Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica corrugada. 
• L'elevador de la instal·lació m 
 

ESMOLADORES ANGULARS 
• S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs 

sense sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. 

Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 
rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

• En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a 
treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

• S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc 
de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja 
que, en cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 
multiplicar. 
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• No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja que, 
en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 
• En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per 

a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d'aquest 

tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests casos serà 
necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el mig treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració 
de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho requereix . 

 

PISTOLA PER A PINTAT 

- Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir 
excessiva polvorització. 

- Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que no 
es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

- Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de 
caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

- La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 
- Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es 

produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 
- No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressió 

del sistema. 
- L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament accidental 

de la pistola. 
- S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 
 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient 
la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució 
d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, 
higiene personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
• mòduls prefabricats 
• construïdes en obra. 
- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
• Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i taquilles 

individuals. 
• Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 treballadors. 
• Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 10 

treballadors. 
• Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 1 

inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos 
seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

• Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i il·luminació. 
- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de 

vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 
- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de 

l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 
- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona 

per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a 
l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els 
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paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les 
vies d'accés. 

- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir 
a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 
- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i 

en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb 
tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

  

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 
En començar la jornada 
• Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 
• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la 

màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 
• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 
• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la 

màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 
• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també 

és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o 
comandaments de la màquina. 

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, 
les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

• Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la 
visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència 

del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de senyalitzar 

a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els braços 

i cullerots alçats. 
• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de 

la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 
• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes 

les llums enceses fins i tot si és de dia.  
• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 

prohibicions. 
• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un 

costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 
• No s'ha de circular mai en punt mort. 
• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
• Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de 

descans. 
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• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 
reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 
• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 

vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 
• L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 
• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar 

un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de 
manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 
• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el 

fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 
• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 
• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 

d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 
dispositius protectors. 

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, 
per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es llegeixi 
clarament. 

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 

antiprojeccions. 
• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar 

cremades. 
• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que 

aquest líquid és corrosiu. 
• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 
• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina 

i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 
• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin 

a prop de la seva zona d'influència. 
• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat 

de cada màquina. 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
 Aquest projecte d’obres bàsiques i complementàries desenvolupa la zona verda interior així com l’àmbit 

del vial de la Pau definits al “Pla Especial d’ordenació del Pla de les Pruneres”. El sòl afectat per les obres 
d’urbanització es comprenen entre els carrers de la Pau, Anselm Clavé, Ramon Casas i s’estén fins a la 
Rambla de Pompeu Fabra.   

  
1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 

la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i 
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu 
al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
17. 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.  

18. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.3. 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 llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
19. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

25. 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. 

26. 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 

27. 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. 
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2.4. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
28. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

29. 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.  

30. 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. 

31. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
32. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
33. 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. 

34. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

35. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
36. 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: 
d) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
e) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

f) 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. 

g) 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

40. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

41.    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

42. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

43. 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. 

44. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com 
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

51. 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 
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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. 

52. 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.  

53. 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. 

54. 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. 

55. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

56. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

57. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim 
de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

58. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
  

2.5. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
59. 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. 

60.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

61. 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. 

62. 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. 

63.  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. 

64. 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. 

65. 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. 

66. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
h) 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. 

i) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.6. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a 
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
67. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
68. El deure d'indicar els perills potencials. 
69. Té responsabilitat dels actes personals. 
70. 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). 
71. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
72. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
73. 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. 
74. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

 
 

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
75. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
76. Bases del Concurs. 
77. 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. 
78. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
79. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
80. 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. 

81. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
82. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
83. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
84. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats 
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 
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avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers 

i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document 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,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 
 
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-
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administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 
 
  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 
9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 
de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 

de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 
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− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 
2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
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− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 
14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 

modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
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la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril 
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per 
la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat 
i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, 
el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 

El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
85. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
86. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
87. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
88. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
89. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
90. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
91. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista 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 
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condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors 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 més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
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− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
 
 
 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 

les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
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− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0311010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 
0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
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- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es 
pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF 
en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions 
amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les 
armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 
1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció 
de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 

- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):  
<= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons 
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF 
en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
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- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment 
de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de 
formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 
fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
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¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 
de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els 
seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-03). 
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UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 
37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-
035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0AC - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les 
excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-
068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
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¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-
068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 
31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a 
la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
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Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D4 - POSTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que aquesta 
mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZSM0K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació 
de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre 
la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B14Z1100,B1411115,B1411117,B141511E,B1421110,B1423230,B1424340,B142AC60,B142BA00,B1431
101,B1432012,B1433115,B1445003,B1447005,B144D205,B144E406,B1457520,B145C002,B145E003,B145F004,B
145K153,B145K397,B1455710,B1459630,B1461110,B1463253,B1464420,B1465275,B146J364,B1474600,B147N00
0,B1481242,B1481343,B1481442,B1481654,B1482222,B1482320,B1482422,B1483344,B1483443,B1485140,B148
5800,B1487350,B1488580,B1489790,B1489890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar 
la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats 
a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar 
d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant 
en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques 
fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment 
cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els 
quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin 
fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat 
sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, 
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 
amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de 
muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) 
per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, 
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de 
l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que 
haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
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Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre 
no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació 
de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin 
marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 
bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica 
de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per 
poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i 
amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  
també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, tenint 
en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a 
l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu 
lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com 
sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa 
i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els 
propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 
30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de 
riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que 
compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 
d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
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- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, 
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1511215,B1510005,B15Z1500,B1526EK6,B1526EL6,B152U000,B1534001,B15Z2500,B1510001,B15B0007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els 
criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries 
i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de 
Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i 
construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i 
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de 
poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa 
o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així 
com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció 
complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o 
tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de 
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que 
no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda 
per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà 
dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per 
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos 
a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, 
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es 
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut 
de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a 
les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de 
treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de 
treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que 
puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició 
elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció 
dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, 
en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la 
fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la 
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duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb 
òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà 
les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor 
perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en 
relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als 
que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia 
de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat 
una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions 
tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, 
que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si 
cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, 
amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A,B44Z5026,B44Z5011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
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PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 
10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la 
mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de 
tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre 
el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer 
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que 
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als 
perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge 
CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de 
ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-
1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats 
o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han 
d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada 
component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de 
fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del 
DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha 
de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
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S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han 
d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a 
tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha 
de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps 
de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi 
inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid 
o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació 
de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de 
la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas 
de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
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UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64M2201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL·LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B6AA211A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZAF0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca mòbil de malla metàl· lica 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments. 
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Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 
d'apertura. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 
 - Rectitud:  ± 2 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, 
sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del 
color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. 
Ensayos de laboratorio. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001,BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAE001,BBBAF00
4,BBBAD004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-
efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als 
primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o 
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el 
treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre 
un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i 
perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del 
RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 

     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC12502,BBC12302,BBC16600,BBC19000,BBC1D000,BBC1E000,BBC1HGK0,BBC1JF00,BBC1KJ04,BBC1N670
,BBC1R800. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment 
perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
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- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i 
comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de les 
condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va 
destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament 
correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la seva 
col.locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BBA0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, 
inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en el 
projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
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Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques que 
l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus 
S235JR(UNE-EN 10025-2) 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament 
de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que 
precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 
dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control 
de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
*UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación 
y ensayos. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611,BM31U611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió 
interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions 
de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat davant 
l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament 
d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo artículo a 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de 
incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU15Q0A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss 
per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el 
mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de 
bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
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- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. 
AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25500,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0,BQUAP000,BQUAM000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060P021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a 
l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a 
una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, 
la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 

 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre 
el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, 
com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411112,H1411115,H1411117,H141511E,H1421110,H1423230,H1424340,H142AC60,H142BA00,H143
1101,H1432012,H1433115,H1445003,H1447005,H144D205,H144E406,H1457520,H145C002,H145E003,H145F004,
H145K153,H145K397,H1455710,H1459630,H1461110,H1463253,H1464420,H1465275,H146J364,H1474600,H147
N000,H1481242,H1481343,H1481442,H1481654,H1482222,H1482320,H1482422,H1483344,H1483443,H1485140,
H1485800,H1487350,H1488580,H1489790,H1489890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar 
la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles 
entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del 
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents 
continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i 
salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 
l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació 
que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització 
de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres 
d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys en 
moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, 
amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats 
botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) 
per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
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- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de 
l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que 
haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles 
de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir 
una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui 
superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici 
de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, 
orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, 
cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels 
diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació 
per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% 
d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en 
suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de 
saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben 
a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de llet 
o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin 
marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al 
bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica 
de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau 
de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer 
flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o 
teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
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PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor 
elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de 
caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la utilització de 
pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 
accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, 
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment 
estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures durant 
tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a 
l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1512010,H151AJ01,H1521431,H1522111,H152J105,H152N681,H152U000,H152V017,H1534001,H153A9F1,H154
2013,H1549002,H15B0007,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
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     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, 
exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en 
perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements 
fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. 
Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la 
realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran d’adoptar 
les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin la 
eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació 
haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el 
seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de 
la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 
dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d’estar 
fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 
d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes màxim 
previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc que es 
vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació a 
realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill 
per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de 
forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal 
de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de 
prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada mitjançant 
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada de terra 
suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures durant 
tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a 
l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
 
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó  i amb el 
desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes  i s'ha de mantenir 
l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la DF al 
replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 
dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control 
de ejecución. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA31011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
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- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament 
i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I 
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins 
la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del 
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 
amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una 
sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la 
qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 
tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de 
la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre 
la calzada. 
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VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111,HBB11261,HBB20005,HBB21A61,HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF00
4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 
responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 
preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 
14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en 
aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 
senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte 
possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en 
l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 
seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament 
i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i 
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins 
la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del 
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 
amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una 
sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la 
qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 



PROJECTE EXECCUTIU DE L’ESPAI D’ACOLLIDA TURÍSTICA I ATENCIÓ AL VISITANT A L’ENTORN DE PONENT DE PÚBOL. 
Promotor: Ajuntament  de La Pera 
Data: Novembre 2014   (ESS-PU-2) 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

35/42 
  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12500,HBC12300,HBC16632,HBC19081,HBC1D081,HBC1E001,HBC1HGK1,HBC1JF01,HBC1KJ00,HBC1N67
1,HBC1R801. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 
responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia 
preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen en 
el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
„Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i 
grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran 
reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores 
verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU15Q0A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el 
temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per 
a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del 
personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta 
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prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de 
tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al 
personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les 
restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de 
Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats 
serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les 
condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva 
retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu 
entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el 
„Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un 
criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors 
simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25201,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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estudi de seguretat i salut
pressupost i amidamentsP01-1 

PRESSUPOST  

P01. SEGURETAT I SALUT 

 P01A. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA   Valor   Preu   Ud 

Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3 
.25x1.90 m., amb un inodor, una dutxa, un lavabo amb tres 
i un termo amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes 
característiques que les oficines. Terra de contraxapat hidròfug 
amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces 
sanitàries de fibra de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pintura 
antilliscant. Portes interiors de fusta en els Compartiments. 
Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e 
instal·lació elèctrica per a corrent monofàsica de 220 V. 
protegida  amb interruptor diferencial i magnetotèrmic. 

1.444,32180,54 8,00 U 
D41AA410 P01A.1 

Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra de 
6x2.35 m., amb estructura metàl·lica mitjançant perfils 
conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb 
acabat de pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de 
vidre combinada amb polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en 
terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat 
, amb persianes corredores de protecció, inclosos instal·lació 
elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa 
exterior a 220 V, i corresponent quadre de centralització 
interruptors diferencial i magnetotèrmics. 

945,36118,17 8,00 U 
D41AA320 P01A.2 

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra. 88,6388,63 1,00 U 
D41AE101 P01A.3 

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra 73,5373,53 1,00 U 
D41AE201 P01A.4 

Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, 
col·locada 

4,424,42 1,00 U 
D41AG401 P01A.5 

Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable, 
col·locat. 

4,434,43 1,00 U 
D41AG410 P01A.6 
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Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polietilè 
injectat, acer i bandes de cautxú, amb rodes per al seu transport, 
col·locat. 

17,8417,841,00U 
D41AG700 P01A.7 

Farmaciola d'obra instal·lada 21,4321,431,00U 
D41AG801 P01A.8 

Reposició de material de farmaciola d'obra. 41,1541,151,00U 
D41AG810 P01A.9 

Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra. 12,3012,301,00U 
D41AG812 P01A.10 

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i 
eficàcia 21A/113B, amb suports. 

32,8832,881,00U 
D34AA006 P01A.11 

Extintor neu carbònica 5 Kg. EF 34B 51,6351,631,00U 
D34AA310 P01A.12 

Total Subcapítol: 2.737,92

 P01B. SENYALITZACIONS   Valor   Preu   Ud 

Cartell indicatiu de risc de 0.30x0.30 m. amb suport metàl·lic de 
ferro galvanitzat 80x40x2 mm. i 1,3 m. d'alçada, inclosos 
obertura de pou, formigonat , col·locació i desmuntatge. 

61,4512,295,00U 
D41CA040 P01B.1 

Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer 
galvanitzat, col·locació i desmuntatge. 

106,5853,292,00U 
D41CA042 P01B.2 

Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 276,36138,182,00U 
D41CA190 P01B.3 

Senyal de primers auxilis (farmaciola), de P.V.C., col·locació i 
desmuntatge 

138,18138,181,00U 
D41CA194 P01B.4 

Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic, 
inclosos col·locació i desmuntatge. 

32,106,425,00U 
D41CA240 P01B.5 
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Suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm., i 1,80 m 
d'alçada,  inclosos part proporcional d'obertura de pou, 
formigonat, col·locació i desmuntatge 

42,1221,06 2,00 U 
D41CA252 P01B.6 

Llumeneres de senyalització d'advertiment per a balises 
intermitents 

111,3022,26 5,00 U 
D41CE001 P01B.7 

Total Subcapítol: 768,09

 P01C. PROTECCIONS PERSONALS   Valor   Preu   Ud 

Casc de seguretat. 30,503,05 10,00 U 
D41EA001 P01C.1 

Pantalla de seguretat per a soldadura 12,3112,31 1,00 U 
D41EA201 P01C.2 

Ulleres antimpactes 68,1611,36 6,00 U 
D41EA220 P01C.3 

Ulleres panoràmiques antipols. 7,562,52 3,00 U 
D41EA230 P01C.4 

Màscara antipols. 17,042,84 6,00 U 
D41EA401 P01C.5 

Recanvi de filtre de màscara antipols. 4,140,69 6,00 U 
D41EA410 P01C.6 

Protectors auditius tipus tap. 73,3812,23 6,00 U 
D41EA601 P01C.7 

Granota de treball. 98,4616,41 6,00 U 
D41EC001 P01C.8 

Impermeable de treball. 56,829,47 6,00 U 
D41EC010 P01C.9 

Cinturó de seguretat de subjecció anticaiguda. 66,8966,89 1,00 U 
D41EC401 P01C.10 
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Cinturó portaeines. 132,5422,096,00U 
D41EC520 P01C.11 

Parella de guants de cuir i lona (tipus americà). 15,122,526,00U 
D41EE010 P01C.12 

Parella de guants de cuir. 23,677,893,00U 
D41EE020 P01C.13 

Parella de guants aïllants per a electricistes. 56,8028,402,00U 
D41EE030 P01C.14 

Parell de botes de goma (d'aigua) 35,9711,993,00U 
D41EG001 P01C.15 

Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques. 147,6624,616,00U 
D41EG010 P01C.16 

Total Subcapítol: 847,02

 P01D. PROTECCIONS COL·LECTIVES   Valor   Preu   Ud 

Tanca d'obra de 800x200 mm., d'una banda amb trípode, acabat 
pintura normal dos colors vermell i blanc, inclosos col·locació i 
desmuntatge. . 

89,804,4920,00U 
D41CC020 P01D.1 

Tanca perimetral del solar d'engraellat metàl·lic tipus plafó 
mòbil de 3x2ml.format per suports de tub i quadrícula de 15x15 
cm. barnilla d=3  mm.amb protecció d'intempèrie Aluzín, i peu de 
formigó prefabricat  per a doble suport 

1.389,428,37166,00ML 
D41GC450 P01D.2 

Total Subcapítol: 1.479,22

 P01E. MÀ D' OBRA DE SEGURETAT   Valor   Preu   Ud 

Revisió mèdica obligatòria. 346,6443,338,00U 
D41IA040 P01E.1 
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Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una 
hora a la  setmana i realitzada pel coordinador en seguretat e 
higiene o per un  tècnic competent. 

94,5611,82 8,00 H 
D41IA020 P01E.2 

Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene. 426,3253,29 8,00 H 
D41IA001 P01E.3 

Total Subcapítol: 867,52

Total Capítol: 6.699,77P01
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AMIDAMENTS  

P01 SEGURETAT I SALUT 

D41AA410 P01A.1 
Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3.25x1.90 m., amb un inodor, una dutxa, un 
amb tres aixetes i un termo amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes característiques que les oficines. 
Terra de contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitàries de fibra 
de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors de fusta en els Compartiments. 
Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e instal·lació elèctrica per a corrent monofàsica de 220 V. 
protegida  amb interruptor diferencial i magnetotèrmic. 

U 

H ParcialA L U comentari

8,008,00 
8,00

D41AA320 P01A.2 
Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura 
Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb polistirè expandit.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler
melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, inclosos instal·lació
elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa exterior a 220 V, i corresponent quadre de 
centralització interruptors diferencial i magnetotèrmics. 

U 

H ParcialA L U comentari

8,008,00 
8,00

D41AE101 P01A.3 
Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra. U 

H ParcialA L U comentari

1,001,00 
1,00

D41AE201 P01A.4 
Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra U 

H ParcialA L U comentari

1,001,00 
1,00

D41AG401 P01A.5 
Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locada U 

H ParcialA L U comentari

1,001,00 
1,00

D41AG410 P01A.6 
Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable, col·locat. U 
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H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D41AG700P01A.7
Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polietilè injectat, acer i bandes de cautxú, amb rodes per
al seu transport, col·locat. 

U 

H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D41AG801P01A.8
Farmaciola d'obra instal·ladaU 

H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D41AG810P01A.9
Reposició de material de farmaciola d'obra. U 

H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D41AG812P01A.10
Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra. U 

H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D34AA006P01A.11
Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B, amb suports.U 

H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D34AA310P01A.12
Extintor neu carbònica 5 Kg. EF 34B U 

H ParcialALUcomentari 

1,001,00
1,00

D41CA040P01B.1
Cartell indicatiu de risc de 0.30x0.30 m. amb suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm. i 1,3 m. 
d'alçada, inclosos obertura de pou, formigonat , col·locació i desmuntatge. 

U 

H ParcialALUcomentari 

5,005,00
5,00
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D41CA042 P01B.2 
Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i desmuntatge.U 

H ParcialA L U comentari

2,002,00 
2,00

D41CA190 P01B.3 
Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. U 

H ParcialA L U comentari

2,002,00 
2,00

D41CA194 P01B.4 
Senyal de primers auxilis (farmaciola), de P.V.C., col·locació i desmuntatge U 

H ParcialA L U comentari

1,001,00 
1,00

D41CA240 P01B.5 
Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic, inclosos col·locació i desmuntatge.U 

H ParcialA L U comentari

5,005,00 
5,00

D41CA252 P01B.6 
Suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm., i 1,80 m d'alçada,  inclosos part proporcional d'obertura 
de pou, formigonat, col·locació i desmuntatge 

U 

H ParcialA L U comentari

2,002,00 
2,00

D41CE001 P01B.7 
Llumeneres de senyalització d'advertiment per a balises intermitents U 

H ParcialA L U comentari

5,005,00 
5,00

D41EA001 P01C.1 
Casc de seguretat. U 

H ParcialA L U comentari

10,0010,00 
10,00

D41EA201 P01C.2 
Pantalla de seguretat per a soldadura U 

H ParcialA L U comentari

 

 

estudi de seguretat i salut
pressupost i amidamentsP01-1 

1,001,00
1,00

D41EA220P01C.3
Ulleres antimpactesU 

H ParcialALUcomentari 

6,006,00
6,00

D41EA230P01C.4
Ulleres panoràmiques antipols.U 

H ParcialALUcomentari 

3,003,00
3,00

D41EA401P01C.5
Màscara antipols.U 

H ParcialALUcomentari 

6,006,00
6,00

D41EA410P01C.6
Recanvi de filtre de màscara antipols. U 

H ParcialALUcomentari 

6,006,00
6,00

D41EA601P01C.7
Protectors auditius tipus tap.U 

H ParcialALUcomentari 

6,006,00
6,00

D41EC001P01C.8
Granota de treball.U 

H ParcialALUcomentari 

6,006,00
6,00

D41EC010P01C.9
Impermeable de treball.U 

H ParcialALUcomentari 

6,006,00
6,00

D41EC401P01C.10
Cinturó de seguretat de subjecció anticaiguda. U 

H ParcialALUcomentari 
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1,001,00 
1,00

D41EC520 P01C.11 
Cinturó portaeines. U 

H ParcialA L U comentari

6,006,00 
6,00

D41EE010 P01C.12 
Parella de guants de cuir i lona (tipus americà). U 

H ParcialA L U comentari

6,006,00 
6,00

D41EE020 P01C.13 
Parella de guants de cuir. U 

H ParcialA L U comentari

3,003,00 
3,00

D41EE030 P01C.14 
Parella de guants aïllants per a electricistes. U 

H ParcialA L U comentari

2,002,00 
2,00

D41EG001 P01C.15 
Parell de botes de goma (d'aigua) U 

H ParcialA L U comentari

3,003,00 
3,00

D41EG010 P01C.16 
Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques. U 

H ParcialA L U comentari

6,006,00 
6,00

D41CC020 P01D.1 
Tanca d'obra de 800x200 mm., d'una banda amb trípode, acabat en  pintura normal dos colors vermell i blanc,
inclosos col·locació i desmuntatge. . 

U 

H ParcialA L U comentari

20,0020,00 
20,00
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D41GC450P01D.2
Tanca perimetral del solar d'engraellat metàl·lic tipus plafó mòbil de 3x2ml.format per suports de tub i 
quadrícula de 15x15 cm. barnilla d=3  mm.amb protecció d'intempèrie Aluzín, i peu de formigó prefabricat  
per a doble suport 

ML 

H ParcialALUcomentari 

166,00166,00
166,00

D41IA040P01E.1
Revisió mèdica obligatòria.U 

H ParcialALUcomentari 

8,008,00
8,00

D41IA020P01E.2
Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una hora a la  setmana i realitzada pel coordinador 
en seguretat e higiene o per un  tècnic competent. 

H 

H ParcialALUcomentari 

8,008,00
8,00

D41IA001P01E.3
Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene. H 

H ParcialALUcomentari 

8,008,00
8,00
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3.2  Quadre de Preus 1 
 
 



 



 

 

Base de Preus: UNITARIS  

Descripció Codi UD Preu (Eu.) 

estudi de seguretat i salut
pressupost i amidamentsU-1 

U01A MÀ D'OBRA CONVENI 

U01AA007 H Oficial primera 11,7197 
U01AA008 H Oficial segona 11,3591 
U01AA009 H Ajudant 10,0369 
U01AA010 H Peó especialitzat 9,8866 
U01AA011 H Peó ordinari 9,6763 

U02L MAQUINÀRIA PER FORMIGONS 

U02LA201 H Formigonera 250 l. 3,0051 

U04A ÀRIDS 

U04AA101 U Sorra de riu (0-5 mm) 7,1100 
U04AF050 T Grava 5/20 mm. 9,0152 
U04AF150 U Graveta20/40 mm. 7,0619 

U04C CIMENTS 

U04CA001 U C-II/AP 32.5 73,9400 

U04P ADDITIUS 

U04PY001 M3 Aigua 0,5500 

U06D PUNTES I CLAUS 

U06DA010 KG Puntes llises 20x100 0,7500 

U06G ACER CORRUGAT 

U06GD101 M2 Malla electrosoldada 15x15 1,35 Kg/m2 D=4 0,7500 
U06GD102 U Curull de protecció d´asperes armadures 0,4000 

U22K TANQUES METÀL·LIQUES 

U22KA001 U Pal tub d´acer d=4 cm 2,3100 
U22KA011 U Pal acer galvanitzat d 42,9000 
U22KA071 U Tornapunta acer galvanitzat d 3 3,6600 
U22KE001 M2 Tanca s/torsió ST50/14 galvanitzat 1,6100 
U22KE051 M2 Tanca s/torsió ST40/14 galvanitzat 1,8200 
U22KE101 M2 Malla ST40-14/17 plastificada 3,3957 
U22KE151 M2 Malla ST50-14/17 plastificada 2,6400 
U22KJ010 M2 Malla electrosoldada 50/300/5 4,4174 
U22KJ020 M2 Malla electrosoldada 100/50/5 0,0066 
U22KN010 M2 Tanca filferro ondulada tipus A4 4,9704 
U22KP010 ML Barana modular tub perimetral 30x30x1 10,0369 

U35A EXTINTORS 

U35AA006 U Extintor pols ABC 6 Kg31,2707 
U35AA105 U Extintor aigua polvoritzada 9 L. 37,5633 
U35AA305 U Extintor neu carbònica 2Kg. 50,1484 
U35AA310 U Extintor neu carbònica 5 Kg 80,3313 
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U39V SENYALS 

U39VF001 U Senyal perill triangular de 135 cm124,6000 
U39VF002 U Senyalització prohibició i obligació ref. 9095,6300 
U39VF003 U Senyal prohibició i obligació stop 90 octogonal110,3500 
U39VF004 U Senyal prohibit i obligatori pintada 9058,8500 
U39VF005 U Senyal circular D=60 cm.reflectant48,2500 
U39VF006 U Senyal tipus R D =90 cm.reflectant73,5600 
U39VF008 U Senyal quadrada L=60 cm. 28,6600 
U39VF009 U Senyal tipus S 90x90 cm.reflectant122,6100 
U39VF010 U Senyal triangular L=60 cm.reflectant33,6600 
U39VF011 U Senyal triangular L=70 cm.reflectant50,8200 
U39VF012 U Senyal tipus  P L=90 cm.reflectant67,2300 
U39VF015 U Senyal circular D=60 cm.reflectant48,2500 
U39VF016 U Senyal tipus R D=90 cm.reflectant73,5600 
U39VF017 U Senyal octogonal L=90 cm. reflectant79,6900 
U39VF018 U Senyal quadrada L=60 cm. 28,6600 
U39VF019 U Senyal tipus S 90x90 cm. reflectant122,6100 
U39VF050 U Senyal reflectant circular d=60 cm.65,5900 
U39VF060 U Senyal reflectant d=90 cm. 117,7000 
U39VF070 U Senyal octogonal A-90 130,5800 
U39VF080 U Senyal quadrada 40*40 cm. 50,5000 
U39VF090 U Senyal rectangular 40*60 cm. 153,7800 
U39VF100 U Senyal d=120 cm. fibra de vidre 128,7400 
U39VF110 U Senyal triangular L=175 cm. Fibra134,8700 

U42A INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 

U42AA210 U Lloguer caseta prefabricada oficina125,4500 
U42AA410 U Lloguer caseta prefabricada per a lavabos d´obra 3.25x1.90 m, 

completament equipada 
178,7500 

U42AA420 U Lloguer caseta prefabricada per a lavabos d´obra 4.10x1.90 m, 
completamente equipada 

215,8000 

U42AA601 U Lloguer caseta prefabricada magatzem107,2500 
U42AA710 U Lloguer caseta prefabricada menjador107,2500 
U42AA810 U Lloguer caseta per a vestuaris 117,0000 
U42AA820 U Transport caseta prefabricada 185,2500 
U42AE001 U Escomesa provisional elèctrica en caseta99,4500 
U42AE101 U Escomesa provisional fontaneria en caseta87,7500 
U42AE201 U Escomesa provisional sanejament en caseta72,8000 
U42AG201 U Taquilla metàl·lica individual 100,1500 
U42AG210 U Banc polipropilè 5 persones 184,4600 
U42AG401 U Sabonera industrial d´acer inoxidable24,3600 
U42AG410 U Portarotlles industrial amb tanca d´acer inoxidable24,4900 
U42AG601 U Escalfa menjar 50 serveis 1.801,6700 
U42AG610 U Escalfa menjar 25 serveis 1.735,4200 
U42AG630 U Taula melamina 10 persones 191,6500 
U42AG700 U Dipòsit de deixalles de 800 l 171,8100 
U42AG801 U Farmaciola d´obra 21,4300 
U42AG810 U Reposició de farmaciola 41,1500 
U42AG814 U Reposició de material higiènic 12,3000 
U42AG820 U Llitera portàtil evacuacions 135,6800 

U42C SENYALITZACIONS 

U42CA001 U Senyalització normalitzada Stop D=60079,6200 
U42CA005 U Cartell indicatiu normalitzat 0.30x0.30 m4,4200 
U42CA007 U Cartell indicatiu normalitzat 0.40x0.20 m40,8100 
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U42CA009 U Cartell indicatiu normalitzat 0.60x0.20 m 42,0100 
U42CA501 U Suport metàl·lic per a senyalització 14,7000 
U42CC020 U Tanca reflexiva de senyalització 79,3800 
U42CC040 ML Tanca contenció vianants53,3400 
U42CC210 ML Cordó de senyalització0,4700 
U42CC230 ML Cinta de balisatge reflectant 0,1300 
U42CC250 ML Tanca metàl·lica obert i suport 16,3100 
U42CE001 U Cèl·lula fotoelèctrica 30,9100 
U42CE003 U Pila per a balisa 6,0100 
U42CE005 U Llàntia per a senyalització de balisatge 28,9000 

U42E PROTECCIONS PERSONALS 

U42EA001 U Casc de seguretat 3,0500 
U42EA201 U Pantalla de seguretat per a soldatge 12,3100 
U42EA210 U Pantalla per a protecció contra partícules 13,2500 
U42EA220 U Ulleres contra impactes11,3600 
U42EA230 U Ulleres antipols 2,5200 
U42EA401 U Màscara antipols 2,8400 
U42EA403 U Màscara antigàs panoràmica 71,0100 
U42EA405 U Respirador facial 11,0200 
U42EA410 U Filtre recanvi màscara antipols 0,6900 
U42EA414 U Filtre recanvi per a gas3,3700 
U42EA601 U Protectors auditius tipus tap 12,2300 
U42EA603 U Protectors auditius tipus auricular 17,2100 
U42EC001 U Granota de treball 16,4100 
U42EC010 U Impermeable 9,4700 
U42EC030 U Mandil de cuir per a soldador 14,7000 
U42EC401 U Cinturó de seguretat per subjecció 66,8900 
U42EC440 U Cinturó de seguretat paracaigudes 119,5500 
U42EC480 U Aparell de fre de paracaigudes 63,6100 
U42EC490 U Corda de poliamida per a fre de paracaigudes D=16 mm. 5,2100 
U42EC500 U Cinturó antivibratori 17,4500 
U42EC510 U Faixa elàstica sobreesforços 33,4500 
U42EC520 U Cinturó portaeines 22,0900 
U42EE001 U Parella de guants de goma1,8900 
U42EE010 U Parella de guants ús general 2,5200 
U42EE020 U Parella de guants per a soldador 7,8900 
U42EE022 U Parella de Guants de goma (làtex) 1,5700 
U42EE030 U Parella de guants aïllant electricista 28,4000 
U42EE401 U Protector de mà per a punter. 2,8400 
U42EG001 U Parella de botes d´aigua11,9900 
U42EG010 U Parella de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques24,6100 
U42EG030 U Parell de botes aïllants per a electricista 26,1900 
U42EG401 U Parell de polaines per a soldador. 10,4100 
U42EG403 U Parell de canelleres. 5,6700 
U42EG425 U Parell de genolleres de cautxú 12,5600 

U42G PROTECCIONS COL·LECTIVES 

U42GA001 M2 Xarxa de seguretat h=10 m. 0,9500 
U42GA100 ML Malla polietilè 1 mt. Taronja 1,0100 
U42GA150 M2 Malla atapeïda teixit sintètic 0,7900 
U42GC001 U Ancoratge suport pescant0,8200 
U42GC005 U Ancoratge xarxa a forjat0,3200 
U42GC010 U Pescant metàl·lic 54,8100 
U42GC015 U Peça unió tauló a puntal2,2100 
U42GC020 U Punts d´ancoratge per a cable seguretat 0,8200 
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U42GC030 ML Cable de seguretat 1,1400 
U42GC201 ML Rodanxo fusta D=10/12cm.-2.5 m2,6100 
U42GC205 ML Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 3,0000 
U42GC206 M2 Tapa provisional forats 32,2900 
U42GC210 U Suport tipus puntal telescòpic 1,7/38,8400 
U42GC220 U Suport tipus sergent 13,8800 
U42GC230 U Suport metàl·lic de tub 40x40x1 mm3,4100 
U42GC232 U Suport metàl·lic de tub 30x30x1 mm3,3000 
U42GE201 U Plataforma metàl·lica de descàrrega359,4800 
U42GE401 ML Baixant plàstic enderrocs 37,1400 
U42GE405 U Embocadura plàstica per a baixants49,5200 
U42GE601 ML Protecció horitzontal encreuament línies conducció40,6000 
U42GE605 U Fundes termoretràctils antihumitat16,4400 
U42GE700 U Caixa general d´obra fins 26K 2.143,0000 
U42GE750 U Quadre secundari d´obres 203,6300 

U42I MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 

U42IA001 H Comitè de seguretat e higiene 52,7600 
U42IA020 H Formació seguretat e higienev 11,7000 
U42IA040 U Reconeixement mèdic obligatori43,3300 
U42IA201 H Equip de neteja i conservació 20,5400 
U42IA301 U Neteja i desinfecció caseta 154,7600 
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Base de Preus: DESCOMPOSTOS  

D34A EXTINTORS 

D34AA006 U Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B, amb suports.
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U35AA006 U 31,27Extintor pols ABC 6 Kg 1,000 31,2707

32,24
2,00 0,64% Preus auxiliars: 

32,88

D34AA105 U Extintor aigua polvoritzada 10L EF8A-34B 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U35AA105 U 37,56Extintor aigua polvoritzada 9 L. 1,000 37,5633

38,53
1,00 0,39% Preus auxiliars: 

38,92

D34AA305 U Extintor portàtil de neu carbònica 2Kg de càrrega amb suport 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U35AA305 U 50,15Extintor neu carbònica 2Kg. 1,000 50,1484

51,12
1,00 0,51% Preus auxiliars: 

51,63

D34AA310 U Extintor neu carbònica 5 Kg. EF 34B 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U35AA305 U 50,15Extintor neu carbònica 2Kg. 1,000 50,1484

51,12
1,00 0,51% Preus auxiliars: 

51,63
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Base de Preus: DESCOMPOSTOS  

D41A INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 

D41AA210 U Més de lloguer de caseta prefabricada per oficina d'obra de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb Polistirè expandit.Revestiment de 
.C., en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores 
de protecció, inclosos. Instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa 
exterior a 220 V. i corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i magnetotèrmic. 
U42AA210 U 125,45Lloguer caseta prefabricada oficina 1,000 125,4500

125,45
1,00 1,25% Preus auxiliars:

126,70

D41AA310 U Més de lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35 m, amb estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de 
pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb polistirè expandit 
.Revestiment de P.V.C. en terres i tauler melaminat en parets. Finestres 
 
 
d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb pica correguda amb aixetes, 
instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa exterior a 220 V, i 
corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i magnetotèrmic. 
U42AA710 U 107,25Lloguer caseta prefabricada menjador 1,000 107,2500

107,25
1,00 1,07% Preus auxiliars:

108,32

D41AA320 U Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb polistirè expandit.Revestiment de 
.C. en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores 
protecció, inclosos instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa 
exterior a 220 V, i corresponent quadre de centralització interruptors diferencial i magnetotèrmics. 
U42AA810 U 117,00Lloguer caseta per a vestuaris 1,000 117,0000

117,00
1,00 1,17% Preus auxiliars:

118,17

D41AA410 U Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 3.25x1.90 m., amb un inodor, una 
un lavabo amb tres aixetes i un termo amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes 
característiques que les oficines. Terra de contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i 
resistent al desgast. Peces sanitàries de fibra de vidre acabades en Gel-Coat blanc i pintura 
antilliscant. Portes interiors de fusta en els Compartiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes 
de polibutilè e instal·lació elèctrica per a corrent monofàsica de 220 V. protegida  amb interruptor 
diferencial i magnetotèrmic. 
U42AA410 U 178,75Lloguer caseta prefabricada per a 

lavabos d´obra 3.25x1.90 m, 
completament equipada 

1,000 178,7500
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178,75
1,00 1,79% Preus auxiliars: 

180,54

D41AA420 U Més de lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 4.10x1.90 m., amb dos inodors, dos 
dutxes, un lavabo amb tres aixetes i termo elèctric amb capacitat per a 50 litres; amb les mateixes 
característiques que les oficines. Terra de contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i 
resistent al desgast. Peces sanitàries de fibra de vidre acabades en Gel - Coat blanc i pintura 
antilliscant. Portes interiors de fusta en els Compartiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes 
de polibutilè e instal·lació elèctrica per corrent monofàsica de 220 V. protegida amb interruptor 
diferencial i magnetotèrmic. 
U42AA420 U 215,80Lloguer caseta prefabricada per a 

lavabos d´obra 4.10x1.90 m, 
completamente equipada 

1,000 215,8000

215,80
1,00 2,16% Preus auxiliars: 

217,96

D41AA601 U Més de lloguer de caseta prefabricada per a magatzem de sistemes de protecció col·lectiva i equips 
de protecció individual de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en 
fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb acabat de pintura prelacada. Revestiment de 
en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de 
protecció, inclosos instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb presa 
d'exterior a 220 V., protegida amb interruptor diferencial i magnetotèrmic. 
U42AA601 U 107,25Lloguer caseta prefabricada magatzem 1,000 107,2500

107,25
1,00 1,07% Preus auxiliars: 

108,32

D41AA820 U Transport de caseta prefabricada en obra, inclosos descàrrega i posterior recollida. 
U01AA011 H 19,35Peó ordinari 2,000 9,6763
U42AA820 U 185,25Transport caseta prefabricada 1,000 185,2500

204,60
1,00 2,05% Preus auxiliars: 

206,65

D41AE001 U Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.
U42AE001 U 99,45Escomesa provisional elèctrica en caseta 1,000 99,4500

99,45
1,00 0,99% Preus auxiliars: 

100,44

D41AE101 U Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra. 
U42AE101 U 87,75Escomesa provisional fontaneria en caseta 1,000 87,7500

87,75
1,00 0,88% Preus auxiliars: 

88,63

D41AE201 U Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra 
U42AE201 U 72,80Escomesa provisional sanejament en 

caseta 
1,000 72,8000
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72,80
1,00 0,73% Preus auxiliars:

73,53

D41AG201 U Taquilla metàl·lica individual amb clau de 1.78 m. d'alçada col·locada.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42AG201 U 10,02Taquilla metàl·lica individual 0,100 100,1500

11,96
1,00 0,12% Preus auxiliars:

12,08

D41AG210 U Banc de polipropilè per a 5 persones amb suports metàl·lics, col·locat.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42AG210 U 18,45Banc polipropilè 5 persones 0,100 184,4600

20,39
1,00 0,20% Preus auxiliars:

20,59

D41AG401 U Sabonera d'ús industrial amb dosificador, en acer inoxidable, col·locada
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42AG401 U 2,44Sabonera industrial d´acer inoxidable 0,100 24,3600

4,38
1,00 0,04% Preus auxiliars:

4,42

D41AG410 U Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable, col·locat.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42AG410 U 2,45Portarotlles industrial amb tanca d´acer 

inoxidable 
0,100 24,4900

4,39
1,00 0,04% Preus auxiliars:

4,43

D41AG601 U Escalfador de menjars per a 50 persones, col·locat. 
U01AA011 H 4,84Peó ordinari 0,500 9,6763
U42AG601 U 90,08Escalfa menjar 50 serveis 0,050 1.801,6700

94,92
1,00 0,95% Preus auxiliars:

95,87

D41AG610 U Escalfador de  menjars per a 25 serveis, col·locat. 
U01AA011 H 4,84Peó ordinari 0,500 9,6763
U42AG610 U 86,77Escalfa menjar 25 serveis 0,050 1.735,4200

91,61
1,00 0,92% Preus auxiliars:

92,53

D41AG630 U Taula metàl·lica per a menjador amb una capacitat per a 10 persones, i tauler superior de melanina 
col·locada. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42AG630 U 19,17Taula melamina 10 persones 0,100 191,6500
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21,11
1,00 0,21% Preus auxiliars: 

21,32

D41AG700 U Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polietilè injectat, acer i bandes de cautxú, 
amb rodes per al seu transport, col·locat. 
U01AA011 H 0,48Peó ordinari 0,050 9,6763
U42AG700 U 17,18Dipòsit de deixalles de 800 l 0,100 171,8100

17,66
1,00 0,18% Preus auxiliars: 

17,84

D41AG801 U Farmaciola d'obra instal·lada 
U42AG801 U 21,43Farmaciola d´obra 1,000 21,4300

21,43
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

21,43

D41AG810 U Reposició de material de farmaciola d'obra. 
U42AG810 U 41,15Reposició de farmaciola 1,000 41,1500

41,15
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

41,15

D41AG812 U Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra. 
U42AG814 U 12,30Reposició de material higiènic 1,000 12,3000

12,30
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

12,30

D41AG820 U Llitera portàtil per evacuacions, col·locada. 
U42AG820 U 6,78Llitera portàtil evacuacions 0,050 135,6800

6,78
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

6,78
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Base de Preus: DESCOMPOSTOS  

D41C SENYALITZACIONS 

D41CA010 U Senyal de stop tipus octogonal de D=600 mm.  normalitzada, amb suport metàl·lic d'acer galvanitzat 
80x40x2 mm., i 1.80 m. d'alçada inclosos part proporcional d'obertura de pou, formigonat, 
col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 2,90Peó ordinari 0,300 9,6763
U42CA001 U 26,27Senyalització normalitzada Stop D=600 0,330 79,6200
U42CA501 U 4,85Suport metàl·lic per a senyalització 0,330 14,7000

34,02
1,00 0,34% Preus auxiliars:

34,36

D41CA040 U Cartell indicatiu de risc de 0.30x0.30 m. amb suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm. i 1,3 
m. d'alçada, inclosos obertura de pou, formigonat , col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 2,90Peó ordinari 0,300 9,6763
U42CA005 U 4,42Cartell indicatiu normalitzat 0.30x0.30 m 1,000 4,4200
U42CA501 U 4,85Suport metàl·lic per a senyalització 0,330 14,7000

12,17
1,00 0,12% Preus auxiliars:

12,29

D41CA042 U Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i 
desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF011 U 50,82Senyal triangular L=70 cm.reflectant 1,000 50,8200

52,76
1,00 0,53% Preus auxiliars:

53,29

D41CA043 U Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i 
desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF011 U 50,82Senyal triangular L=70 cm.reflectant 1,000 50,8200

52,76
1,00 0,53% Preus auxiliars:

53,29

D41CA044 U Senyal indicatiu de pendent, triangular de 700 mm. de costat, de xapa galvanitzat, col·locació i 
desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF011 U 50,82Senyal triangular L=70 cm.reflectant 1,000 50,8200

52,76
1,00 0,53% Preus auxiliars:

53,29

D41CA046 U Senyal de límit de velocitat, circular de D=500 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF050 U 65,59Senyal reflectant circular d=60 cm. 1,000 65,5900
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67,53
1,00 0,68% Preus auxiliars: 

68,21

D41CA048 U Senyal de prohibit avançar, circular de D=500 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF050 U 65,59Senyal reflectant circular d=60 cm. 1,000 65,5900

67,53
1,00 0,68% Preus auxiliars: 

68,21

D41CA050 U Senyal de pas preferent, rectangular de 400x400 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i 
desmuntatge 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF080 U 50,50Senyal quadrada 40*40 cm. 1,000 50,5000

52,44
1,00 0,52% Preus auxiliars: 

52,96

D41CA052 U Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i 
desmuntatge 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF050 U 65,59Senyal reflectant circular d=60 cm. 1,000 65,5900

67,53
1,00 0,68% Preus auxiliars: 

68,21

D41CA054 U Senyal de sentit obligatori, circular  de D=500 mm., de xapa galvanitzada col·locació, i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF050 U 65,59Senyal reflectant circular d=60 cm. 1,000 65,5900

67,53
1,00 0,68% Preus auxiliars: 

68,21

D41CA056 U Senyal de fi de de prohibició, circular de D=500 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i 
desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF050 U 65,59Senyal reflectant circular d=60 cm. 1,000 65,5900

67,53
1,00 0,68% Preus auxiliars: 

68,21

D41CA100 U Senyal d'advertiment de material inflamable, de P.V.C., col·locació i desmuntatge 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA102 U Senyal d'advertiment de matèries explosives, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700
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136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA104 U Senyal d'advertiment de càrregues suspeses, de P.V.C, rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA106 U Senyal d'advertiment de risc elèctric, de P.V.C rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA108 U Senyal d'advertiment de perill en general, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA110 U Senyal d'advertiment de risc d'ensopegar, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA112 U Senyal d'advertiment de caiguda a diferent nivell, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA130 U Senyal de prohibit fumar, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA132 U Senyal de prohibit passar als vianants, de P.V.C rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18
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D41CA150 U Senyal de protecció obligatòria ocular, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA152 U Senyal de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA154 U Senyal de protecció obligatòria de la oïda, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA156 U Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA158 U Senyal de protecció obligatòria dels peus, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA162 U Senyal de protecció obligatòria de les mans, de P.V.C rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA164 U Senyal de protecció obligatòria del cos, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars: 

138,18

D41CA166 U Senyal de protecció obligatòria de la cara, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
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U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA168 U Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA170 U Senyal de via obligatòria per a vianants, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA190 U Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA192 U Senyal de telèfon per lluita contra incendis, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA194 U Senyal de primers auxilis (farmaciola), de P.V.C., col·locació i desmuntatge
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U39VF110 U 134,87Senyal triangular L=175 cm. Fibra 1,000 134,8700

136,81
1,00 1,37% Preus auxiliars:

138,18

D41CA240 U Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic, inclosos col·locació i desmuntatge.
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42CA005 U 4,42Cartell indicatiu normalitzat 0.30x0.30 m 1,000 4,4200

6,36
1,00 0,06% Preus auxiliars:

6,42

D41CA250 U Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42CA007 U 40,81Cartell indicatiu normalitzat 0.40x0.20 m 1,000 40,8100
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42,75
1,00 0,43% Preus auxiliars: 

43,18

D41CA252 U Suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm., i 1,80 m d'alçada,  inclosos part proporcional 
d'obertura de pou, formigonat, col·locació i desmuntatge 
U01AA010 H 9,89Peó especialitzat 1,000 9,8866
U42CA501 U 4,41Suport metàl·lic per a senyalització 0,300 14,7000
A02AA010 M3 6,55Formigó HM-20 tamany màxim de l'àrid 

40 mm 
0,060 109,1200

20,85
1,00 0,21% Preus auxiliars: 

21,06

D41CA254 U Suport metàl·lic de ferro galvanitzat 80x40x2 mm., i 1,80 m. d'alçada,  col·locació i desmuntatge..
U01AA011 H 4,84Peó ordinari 0,500 9,6763
U42CA501 U 4,41Suport metàl·lic per a senyalització 0,300 14,7000

9,25
1,00 0,09% Preus auxiliars: 

9,34

D41CC020 U Tanca d'obra de 800x200 mm., d'una banda amb trípode, acabat en  pintura normal dos colors 
i blanc, inclosos col·locació i desmuntatge. . 
U01AA011 H 0,48Peó ordinari 0,050 9,6763
U42CC020 U 3,97Tanca reflexiva de senyalització 0,050 79,3800

4,45
1,00 0,04% Preus auxiliars: 

4,49

D41CC040 U Tanca autònoma metàl·lica de 2,2 m. de longitud per contenció de  vianants normalitzada, inclosos 
col·locació i desmuntatge. 
U01AA011 H 0,48Peó ordinari 0,050 9,6763
U42CC040 ML 2,67Tanca contenció vianants 0,050 53,3400

3,15
1,00 0,03% Preus auxiliars: 

3,18

D41CC210 ML Tanca penjant de senyalització realitzada amb material plàstic pintat en vermell i blanc, inclosos 
cordó de subjecció, suport metàl·lic, col·locació i desmuntatge.. 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42CA501 U 4,85Suport metàl·lic per a senyalització 0,330 14,7000
U42CC210 ML 0,47Cordó de senyalització 1,000 0,4700

6,29
1,00 0,06% Preus auxiliars: 

6,35

D41CC230 ML Cinta correguda de balisatge plàstica pintada a dos colors vermella i blanca, inclosos col·locació i 
desmuntatge. 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42CC230 ML 0,13Cinta de balisatge reflectant 1,000 0,1300
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1,10
1,00 0,01% Preus auxiliars:

1,11

D41CE001 U Llumeneres de senyalització d'advertiment per a balises intermitents
U01AA011 H 0,48Peó ordinari 0,050 9,6763
U42CE003 U 12,02Pila per a balisa 2,000 6,0100
U42CE005 U 9,54Llàntia per a senyalització de balisatge 0,330 28,9000

22,04
1,00 0,22% Preus auxiliars:

22,26
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Base de Preus: DESCOMPOSTOS  

D41E EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

D41EA001 U Casc de seguretat. 
U42EA001 U 3,05Casc de seguretat 1,000 3,0500

3,05
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

3,05

D41EA201 U Pantalla de seguretat per a soldadura 
U42EA201 U 12,31Pantalla de seguretat per a soldatge 1,000 12,3100

12,31
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

12,31

D41EA210 U Pantalla per a protecció contra partícules. 
U42EA210 U 13,25Pantalla per a protecció contra partícules 1,000 13,2500

13,25
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

13,25

D41EA220 U Ulleres antimpactes 
U42EA220 U 11,36Ulleres contra impactes 1,000 11,3600

11,36
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

11,36

D41EA230 U Ulleres panoràmiques antipols. 
U42EA230 U 2,52Ulleres antipols 1,000 2,5200

2,52
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

2,52

D41EA401 U Màscara antipols. 
U42EA401 U 2,84Màscara antipols 1,000 2,8400

2,84
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

2,84

D41EA410 U Recanvi de filtre de màscara antipols. 
U42EA410 U 0,69Filtre recanvi màscara antipols 1,000 0,6900

0,69
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

0,69

D41EA440 U Màscara antigàs panoràmica. 
U42EA403 U 71,01Màscara antigàs panoràmica 1,000 71,0100
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71,01
0,00 0,00% Preus auxiliars:

71,01

D41EA444 U Respirador facial (màscara antigàs). 
U42EA405 U 11,02Respirador facial 1,000 11,0200

11,02
0,00 0,00% Preus auxiliars:

11,02

D41EA448 U Recanvi de filtre per a gas. 
U42EA414 U 3,37Filtre recanvi per a gas 1,000 3,3700

3,37
0,00 0,00% Preus auxiliars:

3,37

D41EA601 U Protectors auditius tipus tap. 
U42EA601 U 12,23Protectors auditius tipus tap 1,000 12,2300

12,23
0,00 0,00% Preus auxiliars:

12,23

D41EA603 U Protectores auditivos tipo auricular. 
U42EA603 U 17,21Protectors auditius tipus auricular 1,000 17,2100

17,21
0,00 0,00% Preus auxiliars:

17,21

D41EC001 U Granota de treball.
U42EC001 U 16,41Granota de treball 1,000 16,4100

16,41
0,00 0,00% Preus auxiliars:

16,41

D41EC010 U Impermeable de treball. 
U42EC010 U 9,47Impermeable 1,000 9,4700

9,47
0,00 0,00% Preus auxiliars:

9,47

D41EC030 U Mandil de cuir per a soldador. 
U42EC030 U 14,70Mandil de cuir per a soldador 1,000 14,7000

14,70
0,00 0,00% Preus auxiliars:

14,70

D41EC401 U Cinturó de seguretat de subjecció anticaiguda. 
U42EC401 U 66,89Cinturó de seguretat per subjecció 1,000 66,8900

66,89
0,00 0,00% Preus auxiliars:

66,89
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D41EC440 U Cinturó de seguretat anticaiguda. 
U42EC440 U 119,55Cinturó de seguretat paracaigudes 1,000 119,5500

119,55
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

119,55

D41EC480 U Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat. 
U42EC480 U 63,61Aparell de fre de paracaigudes 1,000 63,6100

63,61
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

63,61

D41EC490 U Corda de poliamida per a fre de subjecció D=16 mm.
U42EC490 U 5,21Corda de poliamida per a fre de 

paracaigudes D=16 mm. 
1,000 5,2100

5,21
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

5,21

D41EC500 U Cinturó antivibració. 
U42EC500 U 17,45Cinturó antivibratori 1,000 17,4500

17,45
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

17,45

D41EC510 U Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços. 
U42EC510 U 33,45Faixa elàstica sobreesforços 1,000 33,4500

33,45
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

33,45

D41EC520 U Cinturó portaeines. 
U42EC520 U 22,09Cinturó portaeines 1,000 22,0900

22,09
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

22,09

D41EE001 U Parella de guants de goma ( neoprè). 
U42EE001 U 1,89Parella de guants de goma 1,000 1,8900

1,89
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

1,89

D41EE003 U Parella de guants de goma (làtex). 
U42EE022 U 1,57Parella de Guants de goma (làtex) 1,000 1,5700

1,57
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

1,57

D41EE010 U Parella de guants de cuir i lona (tipus americà). 
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U42EE010 U 2,52Parella de guants ús general 1,000 2,5200

2,52
0,00 0,00% Preus auxiliars:

2,52

D41EE020 U Parella de guants de cuir. 
U42EE020 U 7,89Parella de guants per a soldador 1,000 7,8900

7,89
0,00 0,00% Preus auxiliars:

7,89

D41EE030 U Parella de guants aïllants per a electricistes. 
U42EE030 U 28,40Parella de guants aïllant electricista 1,000 28,4000

28,40
0,00 0,00% Preus auxiliars:

28,40

D41EE040 U Parell de genolleres de cautxú 
U42EG425 U 12,56Parell de genolleres de cautxú 1,000 12,5600

12,56
0,00 0,00% Preus auxiliars:

12,56

D41EE401 U Protector de mà per a punter 
U42EE401 U 2,84Protector de mà per a punter. 1,000 2,8400

2,84
0,00 0,00% Preus auxiliars:

2,84

D41EG001 U Parell de botes de goma (d'aigua) 
U42EG001 U 11,99Parella de botes d´aigua 1,000 11,9900

11,99
0,00 0,00% Preus auxiliars:

11,99

D41EG010 U Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques.
U42EG010 U 24,61Parella de botes de seguretat amb puntera i

plantilles metàl·liques 
1,000 24,6100

24,61
0,00 0,00% Preus auxiliars:

24,61

D41EG030 U Parell de botes aïllants per a electricista. 
U42EG030 U 26,19Parell de botes aïllants per a electricista 1,000 26,1900

26,19
0,00 0,00% Preus auxiliars:

26,19

D41EG401 U Parell de polaines per a soldador. 
U42EG401 U 10,41Parell de polaines per a soldador. 1,000 10,4100
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10,41
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

10,41

D41EG403 U Parell de canelleres. 
U42EG403 U 5,67Parell de canelleres. 1,000 5,6700

5,67
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

5,67
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Base de Preus: DESCOMPOSTOS  

D41G SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

D41GA001 M2  Xarxa horitzontal per a protecció de forats de poliamida de fil de D=4mm. i malla de 75x75 mm. 
inclosos col·locació i desmuntatge. 
U01AA008 H 0,91Oficial segona 0,080 11,3591
U01AA011 H 0,77Peó ordinari 0,080 9,6763
U42GA001 M2 0,28Xarxa de seguretat h=10 m. 0,300 0,9500
U42GC005 U 0,96Ancoratge xarxa a forjat 3,000 0,3200

2,92
1,00 0,03% Preus auxiliars:

2,95

D41GA040 ML Cable de seguretat per a lligat en treballs d'alçada, subjectat mitjançant  ancoratges formigonats i 
separats cada 2 ml. i / muntatge i desmuntatge. 
U01AA008 H 0,68Oficial segona 0,060 11,3591
U01AA011 H 0,58Peó ordinari 0,060 9,6763
U42GC005 U 0,96Ancoratge xarxa a forjat 3,000 0,3200
U42GC030 ML 0,34Cable de seguretat 0,300 1,1400

2,56
1,00 0,03% Preus auxiliars:

2,59

D41GA201 M2 Malla electrosoldada 15x15 cm. D=6 mm. per a protecció de forats, inclòs col.locació i desmuntatge.
U01AA008 H 0,68Oficial segona 0,060 11,3591
U01AA011 H 0,58Peó ordinari 0,060 9,6763
U06DA010 KG 0,06Puntes llises 20x100 0,080 0,7500
U06GD101 M2 1,13Malla electrosoldada 15x15 1,35 Kg/m2 D=4 1,500 0,7500

2,45
1,00 0,02% Preus auxiliars:

2,47

D41GA300 M2 Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per  taulons de fusta de 20x5 cm. 
armats mitjançant clavaó  damunt ratrells del mateix material, inclòs fabricació, col·locació i 
desmuntatge. (Amortització en dues posades) 
U01AA010 H 3,95Peó especialitzat 0,400 9,8866
U42GC206 M2 16,15Tapa provisional forats 0,500 32,2900

20,10
2,00 0,40% Preus auxiliars:

20,50

D41GA310 M2 Protecció vertical de bastida amb xarxa de D=4 mm. i malla de 75x75mm inclòs col·locació i 
desmuntatge. (Amortització en dues posades). 
U01AA011 H 0,19Peó ordinari 0,020 9,6763
U42GA001 M2 5,70Xarxa de seguretat h=10 m. 6,000 0,9500

5,89
2,00 0,12% Preus auxiliars:

6,01
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D41GA350 U Passarel·la per a execució de forjats, realitzada mitjançant taulons de fusta 20x7 cm. i 3m de 
longitud amb una amplada de 60 cm. i units entre  si mitjançant clavaó, inclòs fabricació i 
col·locació.( Amortització en  dues posades.) 
U01AA011 H 0,10Peó ordinari 0,010 9,6763
U42GC205 ML 13,50Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 4,500 3,0000

13,60
2,00 0,27% Preus auxiliars: 

13,87

D41GC001 ML Xarxa de seguretat en perímetre de forjat de poliamida de fil de D=4 mm. malla de 75x75 mm. de 10
m. d'alçada, inclosos pescant metàl·lic tipus  forca de 8 m. d'alçada, ancoratges de xarxa, pescant 
i cordes d'unió de draps de xarxa, en primera posada. 
U01AA008 H 2,84Oficial segona 0,250 11,3591
U01AA011 H 2,42Peó ordinari 0,250 9,6763
U42GA001 M2 5,70Xarxa de seguretat h=10 m. 6,000 0,9500
U42GC001 U 0,21Ancoratge suport pescant 0,250 0,8200
U42GC005 U 0,64Ancoratge xarxa a forjat 2,000 0,3200
U42GC010 U 1,64Pescant metàl·lic 0,030 54,8100

13,45
1,00 0,13% Preus auxiliars: 

13,58

D41GC020 ML Xarxa vertical en tot el perímetre del forjat a desencofrar de poliamida de  fil de D=4 mm. i malla 
de 75x75 mm. de 5m. d'alçada inclòs  col.locació i desmuntatge 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42GA001 M2 0,28Xarxa de seguretat h=10 m. 0,300 0,9500

2,39
1,00 0,02% Preus auxiliars: 

2,41

D41GC021 M2 Xarxa horitzontal de poliamida de fil de D=4 mm. i malla de 75x75 mm. subjectada per mènsules 
formades per un cargol de pressió i un torna- puntes. Amb corda perimetral de poliamida de 12 mm. 
U01AA008 H 0,91Oficial segona 0,080 11,3591
U01AA011 H 0,77Peó ordinari 0,080 9,6763
U42GA001 M2 0,28Xarxa de seguretat h=10 m. 0,300 0,9500
U42GC005 U 0,96Ancoratge xarxa a forjat 3,000 0,3200

2,92
1,00 0,03% Preus auxiliars: 

2,95

D41GC025 ML Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra- violada, color taronja 
d´1metre d'alçada i doble sòcol del mateix material, i/col·locació i desmuntatge. (Amortització en 
dos usos).. 
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42GA100 ML 0,51Malla polietilè 1 mt. Taronja 0,500 1,0100

1,48
1,00 0,01% Preus auxiliars: 

1,49

D41GC028 M2 Protecció vertical de bastida amb malla espessa plàstica, i/col·locació i desmuntatge.(Amortització 
en dos usos). 
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U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42GA150 M2 0,40Malla atapeïda teixit sintètic 0,500 0,7900

2,34
2,00 0,05% Preus auxiliars:

2,39

D41GC030 M2 Xarxa vertical de poliamida, per a protecció de buits, de fil de  D=4mm. i malla de 75x75 mm. inclòs 
col·locació i desmuntatge 
U01AA008 H 0,68Oficial segona 0,060 11,3591
U01AA011 H 0,58Peó ordinari 0,060 9,6763
U42GA001 M2 0,28Xarxa de seguretat h=10 m. 0,300 0,9500
U42GC005 U 0,48Ancoratge xarxa a forjat 1,500 0,3200

2,02
1,00 0,02% Preus auxiliars:

2,04

D41GC120 U Plataforma metàl·lica en voladís per a descàrrega de materials, inclosos muntatge i desmuntatge..
U01AA007 H 8,79Oficial primera 0,750 11,7197
U01AA011 H 7,26Peó ordinari 0,750 9,6763
U42GE201 U 35,95Plataforma metàl·lica de descàrrega 0,100 359,4800

52,00
1,00 0,52% Preus auxiliars:

52,52

D41GC130 ML Plataforma volada de 0.6ml. d'amplada formada per suports metàl·lics de 3 m. de llarg en la base i 
taulons de 0,20x0,07 m. amb una longitud de 1,20 ml., subjectats mitjançant puntals telescòpics 
cada 2 ml. de  longitud, muntatge i desmuntatge per a treballs en coberta. 
U01AA007 H 11,72Oficial primera 1,000 11,7197
U01AA011 H 9,68Peó ordinari 1,000 9,6763
U42GC205 ML 18,00Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 6,000 3,0000
U42GC210 U 17,68Suport tipus puntal telescòpic 1,7/3 2,000 8,8400
U42GC230 U 1,02Suport metàl·lic de tub 40x40x1 mm 0,300 3,4100

58,10
1,00 0,58% Preus auxiliars:

58,68

D41GC140 ML Marquesina de protecció de 1,50 m. de volada, formada per suports  metàl·lics de tub de 40x40 mm 
.ancorats al forjat i separats cada 1,50 m., units entre ells mitjançant travessers on es recolza el 
material de cobriment frontal i la plataforma horitzontal, formada per taulons de fusta de 0,20x0 
,07 m.. Totalment muntada. Inclòs desmuntatge. 
U01AA007 H 15,82Oficial primera 1,350 11,7197
U01AA011 H 13,06Peó ordinari 1,350 9,6763
U42GC205 ML 6,00Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 2,000 3,0000
U42GC230 U 10,23Suport metàl·lic de tub 40x40x1 mm 3,000 3,4100

45,11
1,00 0,45% Preus auxiliars:

45,56

D41GC201 ML Barana de seguretat amb suport tipus sergent i tres taulons de fusta de  10x2,5 cm. en perímetre de
forjats tant de pisos com de coberta, inclòs  col·locació i desmuntatge. 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42GC205 ML 3,00Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 1,000 3,0000
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U42GC220 U 0,28Suport tipus sergent 0,020 13,8800

5,39
1,00 0,05% Preus auxiliars: 

5,44

D41GC203 ML Barana de seguretat amb muntatge de tub cilíndric de D=4 cm. i gruix  3 mm. empotrat en didal de 
plàstic empotrat en el formigó i tres taulons de fusta de 10x2,5 cm. en perímetre de forjats tant de 
pisos com de coberta, inclòs col·locació i desmuntatge. 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U22KA001 U 4,62Pal tub d´acer d=4 cm 2,000 2,3100
U42GC205 ML 3,00Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 1,000 3,0000

9,73
2,00 0,19% Preus auxiliars: 

9,92

D41GC205 U Barana modular de 2,5 m. de longitud, formada per una carcassa  perimetral i central de tub buit 
de 30x30x1 mm., en la part central de tal mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per 
malla electro- soldada de 150x150 mm. i D=6 mm.. Amb muntant format per sergent tipus 
Inclòs col·locació i desmuntatge. 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U06GD101 M2 0,75Malla electrosoldada 15x15 1,35 Kg/m2 D=4 1,000 0,7500
U22KP010 ML 10,04Barana modular tub perimetral 30x30x1 1,000 10,0369
U42GC220 U 0,28Suport tipus sergent 0,020 13,8800

13,18
1,00 0,13% Preus auxiliars: 

13,31

D41GC207 U Barana modular de 2,5 m. de longitud, formada per una carcassa  perimetral i central de tub buit de 
30x30x1 mm., en la part central de tal  mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electro- soldada de 150x150 mm. i D=6 mm. Amb muntant de tub cilíndric de D=4 cm. i gruix 3 mm.,
empotrat en didal de plàstic empotrat en el  formigó. Inclòs col·locació i desmuntatge. 
U01AA008 H 0,57Oficial segona 0,050 11,3591
U01AA011 H 0,48Peó ordinari 0,050 9,6763
U06GD101 M2 0,75Malla electrosoldada 15x15 1,35 Kg/m2 D=4 1,000 0,7500
U22KA001 U 1,39Pal tub d´acer d=4 cm 0,600 2,3100
U22KP010 ML 10,04Barana modular tub perimetral 30x30x1 1,000 10,0369

13,23
2,00 0,26% Preus auxiliars: 

13,49

D41GC209 ML Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada, rígida mitjançant un  tub quadrat de 30x30x1 
mm., que alhora estarà subjectat per guarda- cossos cada 2,5 m. 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42GA150 M2 0,79Malla atapeïda teixit sintètic 1,000 0,7900
U42GC232 U 6,60Suport metàl·lic de tub 30x30x1 mm 2,000 3,3000

9,50
1,00 0,10% Preus auxiliars: 

9,60

D41GC210 ML Barana amb suport de puntals telescòpics i tres taulons de 0,20x0,07 m., inclòs col·locació i 
desmuntatge. 

 

 

estudi de seguretat i salut
pressupost i amidamentsD41G-1 

U01AA008 H 0,68Oficial segona 0,060 11,3591
U01AA011 H 0,58Peó ordinari 0,060 9,6763
U42GC015 U 0,13Peça unió tauló a puntal 0,060 2,2100
U42GC205 ML 3,00Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 1,000 3,0000
U42GC210 U 0,18Suport tipus puntal telescòpic 1,7/3 0,020 8,8400

4,57
1,00 0,05% Preus auxiliars:

4,62

D41GC211 ML Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada, rígida mitjançant un tub que alhora estarà 
subjectada per muntant de tub cilíndric de D=4 cm. gruix 3 mm., empotrat en didal de plàstic 
empotrat en el formigó. 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U22KA001 U 4,62Pal tub d´acer d=4 cm 2,000 2,3100
U42GA150 M2 0,79Malla atapeïda teixit sintètic 1,000 0,7900
U42GC232 U 6,60Suport metàl·lic de tub 30x30x1 mm 2,000 3,3000

14,12
2,00 0,28% Preus auxiliars:

14,40

D41GC220 ML Barana de peus drets de fusta de 1,8 m. d'alçada, empotrats en el  terreny 0,3 m, i tres taulons de 0 
,20x0,07 m. , inclòs col·locació i  desmuntatge 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42GC201 ML 2,74Rodanxo fusta D=10/12cm.-2.5 m 1,050 2,6100
U42GC205 ML 3,00Tauló fusta 0.20x0.07m-3 m 1,000 3,0000

7,85
1,00 0,08% Preus auxiliars:

7,93

D41GC401 ML Tanca perimetral del solar metàl·lica amb protecció d'intempèrie Alucín, amb suports del mateix 
material en doble W, separats cada 2 ml. i xapa  cega del mateix  material. 
U01AA009 H 3,01Ajudant 0,300 10,0369
U01AA011 H 2,90Peó ordinari 0,300 9,6763
U42CC040 ML 10,67Tanca contenció vianants 0,200 53,3400

16,58
2,00 0,33% Preus auxiliars:

16,91

D41GC410 ML Tanca perimetral del solar formada per peus drets de fusta de 2,5 m. d'alçada i D=10/12 cm. 
ancorats en el terreny i malla electrosoldada de 15x15 cm. D=4 mm., inclòs col·locació i 
desmuntatge. 
U01AA008 H 1,14Oficial segona 0,100 11,3591
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U06DA010 KG 0,06Puntes llises 20x100 0,080 0,7500
U06GD101 M2 1,13Malla electrosoldada 15x15 1,35 Kg/m2 D=4 1,500 0,7500
U42GC201 ML 2,74Rodanxo fusta D=10/12cm.-2.5 m 1,050 2,6100

6,04
1,00 0,06% Preus auxiliars:

6,10
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D41GC450 ML Tanca perimetral del solar d'engraellat metàl·lic tipus plafó mòbil de 3x2ml.format per suports de 
tub i quadrícula de 15x15 cm. barnilla d=3  mm.amb protecció d'intempèrie Aluzín, i peu de formigó 
prefabricat  per a doble suport 
U01AA009 H 3,01Ajudant 0,300 10,0369
U01AA011 H 1,94Peó ordinari 0,200 9,6763
U42CC250 ML 3,26Tanca metàl·lica obert i suport 0,200 16,3100

8,21
2,00 0,16% Preus auxiliars: 

8,37

D41GG001 ML Cable de seguretat per a ancoratge de cinturó de seguretat. 
U01AA007 H 1,17Oficial primera 0,100 11,7197
U01AA011 H 0,97Peó ordinari 0,100 9,6763
U42GC020 U 0,21Punts d´ancoratge per a cable seguretat 0,250 0,8200
U42GC030 ML 1,37Cable de seguretat 1,200 1,1400

3,72
1,00 0,04% Preus auxiliars: 

3,76

D41GG101 ML Baixant d'enderroc de plàstic, inclosos p.p. de boques d'abocament, arandelles de subjecció i 
puntals d´ apuntalament, muntatge i  desmuntatge. 
U01AA008 H 5,68Oficial segona 0,500 11,3591
U01AA011 H 4,84Peó ordinari 0,500 9,6763
U42GE401 ML 9,29Baixant plàstic enderrocs 0,250 37,1400
U42GE405 U 2,48Embocadura plàstica per a baixants 0,050 49,5200

22,29
1,00 0,22% Preus auxiliars: 

22,51

D41GG201 ML Protecció horitzontal soterrada, realitzada amb tuberia de fibrociment  D= 80 mm. per a 
encreuament de línies de conducció en passos, inclosos obertura de rasa a mà i posterior cobriment.
U42GE601 ML 40,60Protecció horitzontal encreuament línies 

conducció 
1,000 40,6000

40,60
1,00 0,41% Preus auxiliars: 

41,01

D41GG203 U Protecció del risc de contacte elèctric directe amb línies de baixa tensió  mitjançant pantalla aïllant, 
que tapi cables elèctrics i aïlladors. 
U42GE601 ML 40,60Protecció horitzontal encreuament línies 

conducció 
1,000 40,6000

40,60
2,00 0,81% Preus auxiliars: 

41,41

D41GG205 U Curull  per a tapar ferros en zones de pas. 
U06GD102 U 0,40Curull de protecció d´asperes armadures 1,000 0,4000

0,40
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

0,40

D41GG210 U Fundes termoretràctils antihumitat composades per clavilla i endoll, instal·lats. 
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U01AA007 H 1,17Oficial primera 0,100 11,7197
U42GE605 U 16,44Fundes termoretràctils antihumitat 1,000 16,4400

17,61
1,00 0,18% Preus auxiliars:

17,79

D41GG310 U Sotquadre secundari de protecció, capsa, elements de protecció, col·locat
U01AA007 H 1,17Oficial primera 0,100 11,7197
U01AA009 H 1,00Ajudant 0,100 10,0369
U42GE750 U 203,63Quadre secundari d´obres 1,000 203,6300

205,80
2,00 4,12% Preus auxiliars:

209,92
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Base de Preus: DESCOMPOSTOS  

D41I MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 

D41IA001 H Reunions coordinació en matèria de seguretat e higiene. 
U42IA001 H 52,76Comitè de seguretat e higiene 1,000 52,7600

52,76
1,00 0,53% Preus auxiliars: 

53,29

D41IA020 H Formació de seguretat e higiene en el treball, considerant una hora a la  setmana i realitzada pel 
coordinador en seguretat e higiene o per un  tècnic competent. 
U42IA020 H 11,70Formació seguretat e higienev 1,000 11,7000

11,70
1,00 0,12% Preus auxiliars: 

11,82

D41IA040 U Revisió mèdica obligatòria. 
U42IA040 U 43,33Reconeixement mèdic obligatori 1,000 43,3300

43,33
0,00 0,00% Preus auxiliars: 

43,33

D41IA062 U Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció individual i dels sistemes de protecció 
col·lectiva, considerant una hora diària d'ajudant i peó 
U01AA009 H 10,04Ajudant 1,000 10,0369
U01AA011 H 9,68Peó ordinari 1,000 9,6763

19,72
2,00 0,39% Preus auxiliars: 

20,11

D41IA201 H Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una hora diària 
d'ajudant..i peó 
U01AA009 H 10,04Ajudant 1,000 10,0369
U01AA011 H 9,68Peó ordinari 1,000 9,6763

19,72
1,00 0,20% Preus auxiliars: 

19,92

D41IA203 U Equip de neteja de l'obra, considerant una hora diària d'oficial de 2ª i d'ajudant. 
U01AA008 H 11,36Oficial segona 1,000 11,3591
U01AA009 H 10,04Ajudant 1,000 10,0369

21,40
2,00 0,43% Preus auxiliars: 

21,83

D41IA210 U Neteja i desinfecció de casetes d'obra, considerant una neteja setmanal. 
U42IA301 U 154,76Neteja i desinfecció caseta 1,000 154,7600
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 154,76
1,00 1,55% Preus auxiliars:

156,31
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RESUM DEL PRESSUPOST

estudi de seguretat i salut
1 pressupost i amidaments

P01. SEGURETAT I SALUT 

Capítol Descripció Import (Euros)

P01A INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA 2.737,92

P01B SENYALITZACIONS 768,09

P01C PROTECCIONS PERSONALS 847,02

P01D PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.479,22

P01E MÀ D' OBRA DE SEGURETAT 867,52

Total Capítol: P01 6.699,77

TOTAL: 6.699,77

El pressupost de l'Estudi de Seguretat i Condicions de Salut en el treball puja a Sis Mil 
Sis-cents Noranta-Nou amb Setanta-set Cèntims que representa el 1,00%  sobre el 
pressupost d'execució Material de l'Obra. 

Per quan es consideri oportú donen la seva confirmació a Barcelona a Novembre de 2014 

Direcció Facultativa Coordinador de Seguretat i
Condicions de Salut Laboral
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PLA D’ETAPES I TREBALLS 
 
 
De conformitat amb l’article 72 del Text refòs de la Llei d’urbanisme 1/2010, es determina el pla 
d’etapes per a l’execució de les obres d’urbanització . 
 
L’execució de les obres d’urbanització es desenvoluparà en una única etapa de treball d’una 
durada prevista de 8 mesos.  
 
S’actuarà segons les particularitats definides en aquest document de desenvolupament 
constructiu: 
 

• TREBALLS PREVIS 
  - Enderrocs d’elements d’obra civil i demolició de paviments 
  - Explanació i moviment de terres 
  -  Replanteig de la nova definició geomètrica 
 

• PAVIMENTACIÓ 
   - Pavimentació de zones asfaltades i zones de viananats  
 

• INSTAL.LACIONS DE SERVEIS 
-  Implantació d’una nova xarxa de sanejament d’aigües pluvials 
-  Implantació de la petita xarxa de sanejament d’aigües residuals i connexió a la 

xarxa existent. 
-  Instal.lació de la xarxa d’abastament d’aigua potable 
-  Instal.lació de la xarxa elèctrica de baixa tensió i enllumenzat públic 
-  Presinstal.lació de la xarxa de telecomunicacions (telefonia) 
-  Instal.lació de la xarxa de reg 
 

• ESTRUCTURES I OBRA CIVIL 
-  Mur de gabions 
-  Dipòsit de retenció pel reg 
-  Arquetes connexions 
 

• SENYALITZACIÓ, ENJARDINAMENT I ACABATS 
-  Senyalització horitzontal 
-  Senyalització vertical 
-  Plantació d’arbrat 
-  Implantació del Blocs d’Informació turística i atenció al visitant i del d’Assistència al 

cicloturista 
-  Mobiliari urbà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El desenvolupament de les obres durant tota l’etapa de treball queda reflectit al següent Quadre de 
Programació d’obres: 
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ANNEX 12.  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
1.- Introducció 
 
El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a 
executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta 
podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas 
resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 
Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de 
qualitat, el qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra. 
 
Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 
- Control geomètric 
- Control d’execució 

 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida reflectida dintre del pressupost per 
al coneixement de l’administració i serà contractada directament per l’ajuntament. Aquesta partida queda 
desglossada en el pressupost d’aquest annex. El director de les obres podrà optar per no certificar íntegrament 
una partida d’obra quan, tot i estar executada, no s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de 
qualitat de les obres. 
 
 
2.- Determinació dels assaigs a realitzar 
 
Tot i ser una obra perfectament delimitada, l’obra pot estar molt condicionada per l’execució de fases i no per 
una continuïtat global per capítols d’obra, no s’han definit freqüències de realització d’assaigs com a tal sinó 
que es defineix directament els assaigs a realitzar per a cada un dels capítols d’obra, la Direcció d’Obra anirà 
determinat segons l’evolució dels treballs.  
 
A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda 
del control d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant 
assaigs o mitjançant altre procediment de seguiment: 
 
 
Capítol 01 – Enderrocs i Moviment de terres 
 
Aquest capítol no es considera necessari la realització de assaigs.  
Es realitzarà el seguiment de l’estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició. 
 
Es realitzaran assajos de característiques del material aportat, tot-u. Assajos de càrrega in situ, i determinació 
in situ de la densitat i humitat de la base dels paviments. 
S’hauran d’aportar els certificats de qualitat i fitxes tècniques de tots els materials utilitzats a l’obra.  
Es realitzarà el control d’execució i el control final d’obra. 
 
Capítol 02 – Paviments 
 
Es realitzaran assajos de característiques del formigó de base dels paviments. 

Es realitzaran assajos de qualitat de les dues capes del paviment asfàltic i del material d’adherència. 
S’hauran d’aportar els certificats de qualitat i fitxes tècniques de tots els materials utilitzats a l’obra.  
Es realitzarà el control d’execució i el control final d’obra. 
 
Capítol 03 – Murs 
 
Aquest capítol no es considera necessari la realització de assaigs.  
 
Capítol 04 – Sanejament 
 
S’hauran d’aportar els certificats de qualitat i fitxes tècniques de tots els materials utilitzats a l’obra.  
Es realitzarà el control d’execució i el control final d’obra. 
 
Capítol 05 – Aigua potable i Reg 
 
S’hauran d’aportar els certificats de qualitat i fitxes tècniques de tots els materials utilitzats a l’obra.  
Es realitzarà el control d’execució i el control final d’obra. 
 
Capítol 06 – Energia elèctrica i telecomunicacions 
 
S’hauran d’aportar els certificats de qualitat i fitxes tècniques de tots els materials utilitzats a l’obra.  
Es realitzarà el control d’execució i el control final d’obra. 
 
Capítol 07 – Enllumenat 
 
S’hauran d’aportar els certificats de qualitat i fitxes tècniques de tots els materials utilitzats a l’obra.  
Es realitzarà el control d’execució i el control final d’obra. 
 
Capítol 08 – Equipament i seyalització 
 
Aquest capítol no es considera necessari la realització de assaigs.  
Es demanaran els certificats de qualitat necessaris.  
Es realitzarà el control d’execució i control final d’obra. 
 
Capítol 09 – Jardineria 
 
Aquest capítol no es considera necessari la realització de assaigs.  
Es demanaran els certificats de qualitat necessaris.  
Es realitzarà el control d’execució i control final d’obra. 
 
 
 
3.- Pressupost pla de control de qualitat 
 
A continuació s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar aquest control de qualitat definit en fase de 
projecte: 
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ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL DE 

QUALITAT OBRES D’URBANITZACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

CICLE DE CONTROL 
PER A CADA FASE 

 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 
 
 

  a realitzar durant l’execució de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 

           acceptació de l’activitat d’obra executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
D’OPERACIONS 
COORDINADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL PREVI 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

INICI DEL 
PROGRAMA 

DEL CONTROL 
D’EXECUCIÓ 

INSPECCIÓ D’OBRES 
EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Control del  replanteig Disponibilitat dels terrenys 

Enllaç amb la vialitat existent 
 
 Comprovació en planta de mides d’espais públics i  
parcel·lats 

Comprovació de les rasants d’espais públics  quant 
a espais parcel·lats 

 2 - EXECUCIÓ  Possible existència de serveis afectats 

Comprovació dels punts de desguàs del 
clavegueram i dels punts de connexió dels diferents  
serveis 

Compatibilitat  amb els sistemes generals 

Elements existents per enderrocar o conservar 

 3 - CONFIRMACIÓ  Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici de les obres) 
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
 
1 - PREVI  Comprovació perfils transversals del terreny 

 

  Definició cotes d’esbrossada  Qualitat dels sòls: 
 - Contingut grava i sorra 
 - Contingut pedra 
 - Contingut materia orgànica 
 - Esquerdes terreny  natural 
 - Argiles plàstiques perilloses 
 - Materials plàstics perillosos 

 Qualitat dels sòls existents  2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
 cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in  
situ” 

 Definició equips de moviment de terres 
 
 Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 
 sòls 

 Definició préstecs i abocadors 

 

                                                                  

2 - EXECUCIÓ  Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
 
 2000 m3 terraplè o canvi materia                                1 Granulomètrica per garbellat 
 1 Límits Atteberg 
                                                      1 Assaig pròctor modificat 

 5000 m3  terraplè o canvi material  1 Índex CER 

 
1 Contingut matèria orgànica 

  Extensió i compactació tongades: Compactació  2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 
  - Gruix 

 - Refinat 
 - Localització flonjalls 

 
   Condicions de drenatge: 

 - Pendents de l’esplanada 
 - Drenatge natural -→ cunetes  

3 - CONFIRMACIÓ  Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI  Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
 
(≤ execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 

execució 
 Replanteig de la correcta distribució dels 
 encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
 de registre, connexions i els altres elements 
 singulars 

Dimensions i gruix dels tubs  

 Acceptació dels equips de maquinària 

2 - EXECUCIÓ   Comprovació geomètrica i condicions de seguretat  
de les rases 

200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
  pendent 

 Anivellament de fons de rasa 

 Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams 

 Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció  2 Resistència a la flexió transversal  

 Execució formigó de protecció i anellat 

 Comprovacions de cota de les canonades quant 
 vials  a rasants, vials i als altres serveis. 

Qualitat de sòls per a replè de rases   400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
 1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 

1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 

 
  Execució pous de registre. embornals, connexions 

 elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats  Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia 

extracció de testimoni 

 Compactació de rases Compactació de rases  200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
 

 Execució dels encreuaments de vial  Proves de pressió i estanquitat canonades 

 Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquitat canonades 
 
 Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics  Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada  Refinat i compactació de l’esplanada 

 Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

Comprovació encreuaments de vial  Acceptació de l’esplanada  2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 

 Acceptació de la procedència del material de 
 subbase 

 De la procedència (préstec, gravera, pedrera)  Acceptació de la procedència del material de 
 subbase 

 3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

 2 - EXECUCIÓ  Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material  300 M3 d’aportació de material  1  Equivalent de sorra 

 Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària  1 Próctor modificat 
 1 Granulometria 
 1 Límits Atteberg 

  1 Qualitat “Los Angeles” 
 1 Índex CBR 

 
Compactació  300 M3 de subbase compactada o fracció diària  5 Densitats i humitats “in situ” 

 3 - CONFIRMACIÓ  Fase prèvia capa base 
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

 1 - PREVI Replanteig 

Acceptació de la procedència d’elements de vorada Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de vorada  3 Mostres aleatòries de vorada  3 Resistència a compressió prèvia extracció 
 d’un testimoni de  ∅  10 cm. 
1 Desgast  per fregament 

 3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 

 2 - EXECUCIÓ  Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 
 
Control visual de l’alineació i anivellació 

Execució de vorades 500 ml de vorada col·locada  1 Resistència a compressió, prèvia extracció 
 d’un testimoni  ∅ 10 cm. 
 1 Desgast per fregament 

1000 ml de rigola col·locada  1 Desgast per fregament 

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària  4 Resistència a compressió  
 1 Consistència con Abrams 

Execució de juntes 

 3 - CONFIRMACIÓ  Fase prèvia pavimentació  Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI 
 
Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 
 
Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 
 
Connexions exteriors del diferents serveis 
 
Replanteig d’elements urbans  
  
Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 

específics  de cada servei 
Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

 

   
2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases  Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 

    
Disposició en planta i alçat de cada servei    
    
Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de 
gas 

 Normalitzats de recepció en obra   

    
Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 

 Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col·locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 

4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

    
Execució d’arquetes i elements singulars  Formigó armat per a arquetes i elements singulars 

 Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
 3 Resistència compressió prèvia extracció  

de testimoni 
3 Consistència 

    
Abastament d’aigua en fase prèvia  Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
   1 Estanquitat 
Execució, rebliment i compactació de rases  Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 

 clavegueram) 
  

  Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 
 
Col·locació conductes d’enllumenat 

 

  
Col·locació punts de llum  
  
Terraplè coronació voreres  Activitat 2 (Moviment de terres i formació de  

 l’esplanada) 
  

    
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanquitat 

    
Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
    
Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 

telefòniques 
  

   
Acceptació de les xarxes d’instal·lacions 
elèctriques 

Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 

 Específics de recepció de les instal·lacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 

  
 Específics de recepció de les instal·lacions 

d’enllumenat públic 
  
Certificats d’instal·lacions elèctriques (Butletins de 
l’instal·lador, autoritzacions connexió) 
 

 Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 
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ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. Base de calçada 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI 
 
Acceptació de la subbase granular 

 
Refinat de la capa de subbase 
 

 
Acceptació de la capa de subbase 

 
2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 

 
5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

     
Acceptació de la procedència de  materials de 
base granular 

De la procedència (pedrera o instal·lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

     
Acceptació de la procedència de materials de 
base grava-ciment 

De la procedència, (instal·lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

    
Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de  
treball grava-ciment 

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 
 

    
  

    
2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 

diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

 
 

  1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
   1 Límits d’Atterberg dels àrids 
   1 Pròctor modificat 
    
  1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
    
Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
   5 Humitats “in situ”. En cas de base de 

 Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
 humitats “in situ” amb obtenció de dades 
 a peu d’obra. 

    
Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 

Resistència a compressió de bases de grava – 
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
 fabricades per motlle 

    
   

  
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 

del paviment definitiu 
 
Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 

 

   
Refinat definitiu capa de base   

    
Comprovació pendents transversals    
    
 Acceptació de la capa de base ( No necessària si 

el paviment definitiu es col·loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. Formigó de base voravies 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

1 - PREVI 
 

 Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 
 
Acceptació de la disposició final de les arquetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 
 
Definició situació dels escocelles 
 
Definició de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó 
- Consistència 
- Juntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 

  Pendent transversal 
  Cotes referides a la coronació de vorada i  

a la coronació de tapes  i cèrcols 
 d’arquetes. 
Amplada voravia 

   
D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col·locat 4 Resistència a compressió 
 1 Consistència 

3 - CONFIRMACIÓ 
 
7.2.2. Control geomètric 
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ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ – 3. Paviments mescles asfàltiques 4 paviments de formigó 
FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

  
1 - PREVI Acceptació de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =>7.1.3. 

    
  Acceptació de la procedència del material de Instal·lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 

mescles asfàltiques  mescles asfàltiques  1 Qualitat “Los Angeles” 
    1 Coeficient de puliment accelerat (capa 

de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 

   1 Adhesivitat 
   1 Fiabilitat 
   1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 

en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
 

Acceptació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
Tram de prova 

 
 
 
Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
 

       
2 -  EXECUCIÓ 

 
Acceptació regs d’imprimació en paviments de  
mescles asfàltiques 

    

     
Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques  

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
 després d’extreure el lligant 

    
 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 

3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
 deformació) 
2 Contingut 

   
Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col·locat 4 Resistència a flexo-tracció 

1 Consistència 
   
  
  
  
  
  

    
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
     

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 
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SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 
 
 

 
 

 (L) límit espai públic espai parcel·lat 
 (V) línia de vorada 
  
 
1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 
  
 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 
  
  
3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 
 
  
4   SUBBASE GRANULAR 
  
  
5   VORADES I RIGOLES 
  
  
6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
 
7   PAVIMENTACIÓ 
 
 
8   OBRA DE FÀBRICA 
  
 
9   ACABATS 
 
 
10  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E
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ESQUEMA DE CONTROL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PER A CADA ACTIVITAT  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONTROL PREVI 
 
 
 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 

CONTROL D’ACCEPTACIÓ 
 
 

 
 

 
 

 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 

 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 
 
 
INSPECCIÓ 
 
ASSAIG 

 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E

1. CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 
 

2. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 

3. CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 
 

4. SUBBASE GRANULAR 
 

5. VORADES I RIGOLES 
 

6. ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 

7. PAVIMENTACIÓ 
 

8. OBRA DE FÀBRICA 
 

9. ACABATS 
 

10. EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ 
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ANNEX NÚM. 13          JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



 



Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,73000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 23,11000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,36000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 27,67000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,92000 €
A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 45,62000 €
A0132000 h Ajudant paleta 19,85000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 19,82000 €
A013H000 h Ajudant electricista 19,82000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,56000 €
A0140000 h Manobre 18,68000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €

Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 2

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,47000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,88000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 43,88000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €
B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,99000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 20,05000 €
B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 19,44000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €
B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 20,50000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 13,80000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,56000 €
B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 15,63000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 0,71000 €
B055STB0 kg Quitrà tipus BQ-30 0,71000 €
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
58,39000 €

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114, model Levante Medium de Fivep-Cariboni,
doble làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura Sable Noir

62,92000 €

B065CJ5C m3 Formigó HA-30/P/10/IIIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+F

93,80000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €

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

29,51000 €

B08AD00F l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 8,93000 €
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,93000 €
B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080
1,74000 €

B0CHU5Z1 m2 Taulons de fusta tractada amb autoclau de 50x200 mm. 45,00000 €
B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,18000 €
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B0G1UB03 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix 99,03000 €
B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,65000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fressat i enderrocaments d'aglomerats
asfàltics no especials amb una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de 23,67000 €
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
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Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,68000 €

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 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

28,00000 €

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 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

28,00000 €

B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de
pas de malla

28,17000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,82000 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,74000 €
B8000Z1 pa Restauració murs de pedra existent, recol.locant les pedres que han caigut i rejuntant les pedres

soltes, amb repàs de totes les juntes amb morter de calç similar a l'original.
4.500,00000 €

B96517E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,10000 €

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 165x80x20 cm i de 10 mm de gruix, amb ganxos
d'ancoratge formats per 8 rodons D. 8mm.

161,47000 €

B99ZZ1Z2 u XP1 - Xapa de vora de planxa d'acer corten, de 470x20 cm i de 10 mm de gruix, amb ganxos
d'ancoratge formats per rodons D. 8mm. cada 60 cms., col·locat amb fonament i anellat de formigó

65,00000 €

B99ZZ1Z4 u XP4 - Xapa de vora davant dels serveis higiènics, de planxa d'acer corten, una peça de
600x60+470x60 cms. i una altra de 470x60 cms. i de 10 mm de gruix, amb ganxos d'ancoratge
formats per rodons D. 8mm. cada 60 cms.

490,00000 €

B9F1N200 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu alt 10,36000 €
B9G0C0AS m3 Formigó amb additiu per a paviment continu , amb fibres sintètiques 111,50000 €
B9H12210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum

asfàltic de penetració
50,96000 €

B9H122Z1 k adhitius de colors per paviments asfàltics 98,00000 €
B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum

asfàltic de penetració
49,86000 €

B9H182Z1 t Aportació de tint de color per la mescla bituminosa 10,00000 €
BB15A1Z1 m Barana d'acer inoxidable de 6,05 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 50 mm

de diàmetre i 2 mm de gruix curvat als extrems formant els muntants laterals i 3 muntants
intermitjos formats per perfils d'acer inoxidable en T de 40x40x4 mm., adaptant-se a la pendent del
paviment

76,00000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,42000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,78000 €
BBC1HGZ1 u Balisa BLRA-751 de la casa ROS ALGUER SA 150,00000 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 43,40000 €
BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 75,30000 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 26,35000 €
BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,74000 €
BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 7,81000 €
BD5P8DAG u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària, 87,44000 €

per acoblar a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, abatible
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BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000 €
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 rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,48000 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

9,98000 €

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 rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

16,00000 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

26,57000 €

BDD153A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

67,18000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

112,75000 €

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

105,83000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

17,14000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 33,51000 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
24,95000 €

BEA1X211 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador d'acer
vitrificat de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat

1.104,14000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,32000 €

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,22000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,86000 €

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,34000 €

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,10000 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

62,09000 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,73000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,37000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,56000 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,76000 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,83000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de 0,03000 €
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de 0,11000 €
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diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de

diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,18000 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,29000 €

BG22TD10 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, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TK10 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, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG334400 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, tetrapolar de secció 4x4 mm2 2,24000 €
BG39BGZ2 m Malla de senyalització en rasa 0,10000 €
BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per

rellotge astronòmic
2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHM31Z2 u Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114, model KAI SMALL de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura Gris metalitzat

1.820,00000 €

BHM31Z3 u Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114, model KAI SMALL de Fivep-Cariboni, làmpada
20 Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura Gris metalitzat, col·locat sobre dau de formigó

1.270,00000 €

BJ710TZ1 u Dipòsit per aigua de 32000l 4.500,00000 €
BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €
BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €
BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €
BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada

33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable
1,05000 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,08000 €

BJSA11T0HBAI u Programador ACC per decodificadors, per un màxim de 99 decodificadors, dimensions: 31,37 x39,
37x16, 38 cm, 6 Programes completament independents, opcions de selecció diària independent
per a cada programa, compatible amb sensor de cabal a temps real, entrada de transformador 230
VCA o 110 VCZ, sortida 24 VCA, compatible amb el comandament a distància ICR i el sistema
centralitzat IMMS, ref. ACC-99D de la sèrie Programadors elèctrics de HUNTER

1.975,00000 €

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa

388,59000 €

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids 225,80000 €
BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 42,34000 €
BKZ41T00 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 40000 i 45000 l 864,77000 €
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
330,75000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,71000 €
BN118420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,

preu alt
20,62000 €

BN314420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

10,48000 €

BN3A4420 u Vàlvula d'esfera motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

244,18000 €

BNL27120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió 477,54000 €
màxima 0,5 bar, preu alt

BP411000 m Conductor coaxial d'atenuació normal 0,42000 €
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BQ127NZ1 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 3 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, model
C-1007-3M-AL amb pota d'alumini a-G3T de 3m, de la casa Fàbregas

950,00000 €

BQ127NZ2 u Cadira d'alumini anoditzat, amb suports de fosa d'alumini, model C-1007-AL amb pota d'alumini
a-G3T de 0,70m, de la casa Fàbregas, col·locat amb fixacions mecàniques.

620,00000 €

BQ127NZ3 u Taula de pic-nic i bancades, sistema modular Gavarres, de Fundació Dúctil Benito. 220,00000 €
BQ127NZ9 u Banc de formigó prefabricat de color gris granític d'aspecte llis, model Kube UM372S de la serie

Benito Urban de la casa Benito
220,00000 €

BQ22PCZ2 u Paperera amb cendrer model Click color Fusion i estructura galvanitzada, de la casa Breinco,
estructura superior amb arc galvanitzat i pintat de color gris

513,00000 €

BQ22PCZ8 u Paperera model Click color Fusion i estructura galvanitzada, de la casa Breinco, estructura
superior amb arc i tapa galvanitzat i pintat de colors verd, blau i groc

471,00000 €

BQ22PCZ9 u Paperera amb cendrer model Click color Fusion i estructura galvanitzada, de la casa Breinco,
estructura superior amb arc i tapa galvanitzat i pintat de color gris

660,00000 €

BQ312411ESKB u Font CAUDAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i
pintura en pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI
316 L. Surtidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i
control temporitzat de flux per a optimitzar i economitzar al màxim el consum d'aigua. L'element
s'entrega muntat, amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm al
paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre perns, amb la font s'entrega la placa base
amb els perns. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la limpieza interior i el polsador.
Pes: 75kg. Transport i instal·lació no inclosos., ref. 652 de la sèrie Fuente Caudal de
SANTA&COLE

1.710,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,80000 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

197,10000 €

BQ42AE10 u Pilona telescòpica hidràulica automàtica model H275AHG de Benito Urban de la casa Benito.
Èmbol d'acer inoxidable AISI-304 brillant de D.270x600mm. tapa superfícial, xassís, subjeccions i
cargols d'acer inoxidable. Senyalització formad aper 4 leds vermells i una franja reflectorablanca a
la part sueprior. Inclou 2 bucles de seguretat i comandaments a distància, acabada i en perfecte
funcionament.

8.400,00000 €
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BQ42AEZ1 u Connexió de servei amb formació de rasa, cablejat
elèctric des de la caixa de connexió, i tapat de la rasa
amb acabt d'aglomerat asfàltic.

Rend.: 1,000 1.350,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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BQAF11Z1 u Joc infantil de la casa KOMPAN model RACER referència ELE400002 990,00000 €
BQAF11Z3 U Joc infantil de la casa KOMPAN model GALAXY referència GXY903012-KUMA 16.940,00000 €
BQT220Z1 u Construcció, subministrament, transport i muntatge de quiosc i atenció al visitant amb terrassa,

formada per un mòdul de quiosc+oficina d'informació, de mesures en planta 7,5x2,5 metres,
estructura metàl·lica vista formada per perfils HEB i angulars galvanitzats en calent, i revestiment
en material ecològic en color a definir per la direcció facultativa, instal·lacions incorporades i
ocultes, del tipus HABANA 75.25.24.BT de la firma Microarquitectura.

52.975,27000 €
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BQT22152HKZ2 u Construcció, subministrament, transport i muntatge
de mòdul de serveis i taller per a bicicletes, amb
espai taller i dutxes vestidor, de mesures en planta
5x2,5 metres, estructura metàl·lica vista formada per
perfils HEB i angulars galvanitzats en calent, i
revestiment en material ecològic de fibres de fusta en
color i acabat a definir per la direcció facultativa,
instal·lacions incorporades i ocultes, del tipus
HABANA ro 50.25.20 TV3 de la firma
Microarquitectura o similar.

Rend.: 1,000 36.895,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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BQZ522Z1 u Aparcament de bicicletes d'acer inoxidable, model Barcelona A-06 de la casa Fàbregas 160,00000 €
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,

segons NTJ 07A, subministrada a granel
48,87000 €

BR3PE250 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 45,00000 €
BR3SC0A1 t Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de 0,8 m3 153,00000 €
BR41641B u Alnus glutinosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 43,56000 €
BR42122DFBFC u Celtis australis (Lledoner), de perímetre de tronc 25-30 cm, forma esfèrica i port gran, color verd,

fulla caduca, exposició ple sol, aplicació en vorera ampla, en pa de terra, de SANTA & COLE
FORESTAL, ref. 43 de la sèrie Arbres de gran desenvolupament de SANTA&COLE FORESTAL

241,50000 €

BR43482B u Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

70,50000 €

BR44962B u Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

143,23000 €

BR45162B u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

156,96000 €

BR45DA2E u Ulmus pumila de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

142,87000 €

BR469J3B u Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50 l 75,87000 €
BR4EED81 u Lavandula heterophylla en contenidor de 6 l 5,94000 €
BR4FB651 u Nandina domestica en contenidor de 5 l 6,18000 €
BR4H3G61 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 5,94000 €
BR4J6F46 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,26000 €
BRZ81A10 u Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix, per a protecció de la base de plantació 2,07000 €
BRZ8G000 u Ganxo metàl·lic en forma de U, per a subjecció del protector de base de plantació 0,25000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,58000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 421,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
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 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,30000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,88000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,74000 €
CRE23000 h Motoserra 3,06000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 71,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350

Subtotal: 36,96900 36,96900
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

Subtotal: 52,73400 52,73400
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,33000 = 17,39700

Subtotal: 17,39700 17,39700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17397

COST DIRECTE 71,59647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,59647

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,90000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,47000 = 12,00550
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 19,64000 = 30,44200

Subtotal: 42,44750 42,44750
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

Subtotal: 58,21250 58,21250
Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,33000 = 17,39700

Subtotal: 17,39700 17,39700

COST DIRECTE 76,90100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,90100

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,24000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 18,47000 = 12,92900
B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 40 mm, per a formigons
1,400      x 19,44000 = 27,21600

Subtotal: 40,14500 40,14500
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

Subtotal: 55,91000 55,91000
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,33000 = 21,26300

Subtotal: 21,26300 21,26300

COST DIRECTE 78,23500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,23500

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350

Subtotal: 36,96900 36,96900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200
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Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

Subtotal: 60,48150 60,48150
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,33000 = 21,26300

Subtotal: 21,26300 21,26300

COST DIRECTE 82,80650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,80650

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica 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 amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 89,01000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,88000 = 28,69760
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 68,25160 68,25160
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 19,33000 19,33000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,19330

Subtotal: 0,19330 0,19330

COST DIRECTE 89,01390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,01390

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,63000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
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Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 18,88000 = 28,88640
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 85,84640 85,84640
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650

Subtotal: 20,29650 20,29650
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,20297

Subtotal: 0,20297 0,20297

COST DIRECTE 107,62912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,62912

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,08000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,100      x 1,74000 = 1,91400

Subtotal: 1,91400 1,91400
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,85000 = 0,07940
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 22,36000 = 0,08944

Subtotal: 0,16884 0,16884
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,00169

Subtotal: 0,00169 0,00169

COST DIRECTE 2,08453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08453

DD5P8DZ1 u Pericó interceptor a dipòsit i sorral, de parets de
fàbrica d'obra de maó calat amb morter de ciment de
15 cms. de gruix, lliscades interiorment amb morter
de ciment, de 220x90 cms i 200 mm d'alçària de
dimensions interiors, amb connexions per a 4 tubs,
amb reixa interior de fosa i comporta manual de
tancament, col·locat sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix, i tapa superior registrable
de xapa reforçada sobre perfils d'acer extraibles.

Rend.: 1,000 850,00000 €

Totalment acabat segons plànol de detall.

_____________________________________________________________________________________________________________
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DQAF11Z9 u Vela solar automatitzada, sistema Soliday C amb
motor. Revestiment del sistema de teixit Austrosail
nano o bé Soltis 92. Màstil de secció rodona de color
alumini plata mate, eix d'aluminiextruït. Accionament
mitjançant motor tubular de 230v. amb receptor de
radio. Totes les politges i cables per a l'accionament i
funcionament del sistema. 2 màstils amb molla
integrada (pylon). Sistema de regulació d'alçada de
les veles en cada màstil. Sensor de vent i llum, vela
enrotllable motoritzada amb accionament mitjançant
comendament a distància i retràctil mitjançant senyal
estació metereològica intel.ligent, connectar a sensor
de vent.

Rend.: 1,000 29.961,60000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 18,88000 = 26,05440

Subtotal: 65,60840 65,60840
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650

Subtotal: 20,29650 20,29650
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 82,70840 82,70840
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,20297

Subtotal: 0,20297 0,20297

COST DIRECTE 104,49112
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,13473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,62585

E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,052 /R x 56,03000 = 2,91356

Subtotal: 2,91356 2,91356
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,68000 = 0,18680

Subtotal: 0,18680 0,18680
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00280

Subtotal: 0,00280 0,00280
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COST DIRECTE 3,10316
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19625

E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 46,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

Subtotal: 0,56030 0,56030
Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,222      x 20,05000 = 44,55110

Subtotal: 44,55110 44,55110
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,68000 = 0,18680

Subtotal: 0,18680 0,18680
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00280

Subtotal: 0,00280 0,00280

COST DIRECTE 45,30100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,35903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,66003

P-1 EEA1X211 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa
de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador d'acer vitrificat
de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit
tancat, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 1.237,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BEA1X211 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa
de 1,75 a 2,00 m2, amb acumulador d'acer vitrificat
de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat

1,000      x 1.104,14000 = 1.104,14000

Subtotal: 1.104,14000 1.104,14000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 19,85000 = 43,67000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 23,11000 = 50,84200

Subtotal: 94,51200 94,51200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 2,36280

Subtotal: 2,36280 2,36280
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COST DIRECTE 1.201,01480
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 36,03044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.237,04524

P-2 EP411006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub Rend.: 1,000 1,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BP411000 m Conductor coaxial d'atenuació normal 1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,85000 = 0,29775
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 23,11000 = 0,34665

Subtotal: 0,64440 0,64440
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00967

Subtotal: 0,00967 0,00967

COST DIRECTE 1,07407
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10629

P-3 F2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 27,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 16,16000 = 3,23200

Subtotal: 9,27000 9,27000
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,33000 = 7,73200
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,68000 = 9,34000

Subtotal: 17,07200 17,07200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,25608

Subtotal: 0,25608 0,25608

COST DIRECTE 26,59808
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,39602

P-4 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

Rend.: 1,000 3,98 €contenidor

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 66,58000 = 2,66320
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 3,86320 3,86320

COST DIRECTE 3,86320
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97910

P-5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de 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 6,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,024 /R x 60,38000 = 1,44912
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 66,58000 = 4,39428

Subtotal: 5,84340 5,84340

COST DIRECTE 5,84340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01870

P-6 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 3,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 66,58000 = 3,19584
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 86,18000 = 0,22407

Subtotal: 3,41991 3,41991

COST DIRECTE 3,41991
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52251

P-7 F21H16Z2 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 66,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,80200

Subtotal: 7,42400 7,42400
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 66,58000 = 29,96100
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C1315010 h Retroexcavadora petita 0,150 /R x 42,27000 = 6,34050
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

Subtotal: 57,43650 57,43650
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,11136

Subtotal: 0,11136 0,11136

COST DIRECTE 64,97186
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,94916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,92102

P-8 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, aplec al dipòsit municipal i càrrega
manual i mecànica de la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 36,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 19,33000 19,33000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,16000 = 16,16000

Subtotal: 16,16000 16,16000

COST DIRECTE 35,49000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,06470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,55470

P-9 F21Q25Z1 u Retirada de banc ancorat al terra, enderroc de daus
de formigó, aplec al dipòsit municipal i càrrega
manual i mecànica de la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,200 /R x 16,16000 = 19,39200

Subtotal: 19,39200 19,39200
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,33000 = 23,19600

Subtotal: 23,19600 23,19600

COST DIRECTE 42,58800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,27764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,86564

P-10 F21R13A0 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 6 a
10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb

Rend.: 1,000 188,03 €pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

Unitats Preu EURO Parcial Import

Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
CRE23000 h Motoserra 2,000 /R x 3,06000 = 6,12000
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 50,74000 50,74000
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
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,360      x 28,00000 = 10,08000

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 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 28,00000 = 4,20000

Subtotal: 14,28000 14,28000
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 24,56000 = 24,56000
A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques

verticals
2,000 /R x 45,62000 = 91,24000

Subtotal: 115,80000 115,80000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,73700

Subtotal: 1,73700 1,73700

COST DIRECTE 182,55700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,47671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,03371

P-11 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

Subtotal: 0,56030 0,56030

COST DIRECTE 0,56030
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57711

P-12 F221C420 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,055 /R x 56,03000 = 3,08165

Subtotal: 3,08165 3,08165
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,68000 = 0,18680
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Subtotal: 0,18680 0,18680
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00280

Subtotal: 0,00280 0,00280

COST DIRECTE 3,27125
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36939

P-13 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000 9,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,133 /R x 60,38000 = 8,03054

Subtotal: 8,03054 8,03054
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,68000 = 1,49440

Subtotal: 1,49440 1,49440
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,02242

Subtotal: 0,02242 0,02242

COST DIRECTE 9,54736
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83378

P-14 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820

Subtotal: 1,29770 1,29770

COST DIRECTE 1,29770
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33663

P-15 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 12,19000 = 2,43800

Subtotal: 2,43800 2,43800
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,33000 = 3,86600

Subtotal: 3,86600 3,86600
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 8,47600 8,47600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05799

Subtotal: 0,05799 0,05799

COST DIRECTE 12,39999
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,37200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,77199

P-16 F2R35069 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 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 37,34000 = 5,41430

Subtotal: 5,41430 5,41430

COST DIRECTE 5,41430
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57673

P-17 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 37,34000 = 6,45982

Subtotal: 6,45982 6,45982

COST DIRECTE 6,45982
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,65361

P-18 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de 1,250      x 19,65000 = 24,56250
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
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170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 24,56250 24,56250

COST DIRECTE 24,56250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,73688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29938

P-19 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 30,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 23,67000 = 29,58750

Subtotal: 29,58750 29,58750

COST DIRECTE 29,58750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,47513

P-20 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat de 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82040

P-21 F3J1122C m3 Mur de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre
2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
local de 10/15 cms. col·locada amb mitjans mecànics,
amb la cara exterior concertada

Rend.: 1,000 156,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,750 /R x 60,38000 = 45,28500

Subtotal: 45,28500 45,28500
Materials

B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

0,525      x 28,17000 = 14,78925

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000      x 0,44000 = 0,88000

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 2,000      x 1,18000 = 2,36000
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,700      x 1,93000 = 1,35100
B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de

gabions
1,100      x 20,50000 = 22,55000

Subtotal: 41,93025 41,93025
Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 1,500 /R x 19,85000 = 29,77500
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 22,36000 = 33,54000

Subtotal: 63,31500 63,31500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,94973

Subtotal: 0,94973 0,94973

COST DIRECTE 151,47998
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,54440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,02438

P-22 F6A2U010 m Tanca formada per taulons de fusta tractada en
autoclau de 50x200mm. cargolats a un tub metàl.lic
d'acer galvanitzat soldat a un perfil IPE-80, ancorat a
fonament.

Rend.: 1,000 175,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

15,000      x 1,82000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,85000 = 19,85000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,11000 = 23,11000

Subtotal: 65,32000 65,32000
Materials

B0CHU5Z1 m2 Taulons de fusta tractada amb autoclau de 50x200
mm.

1,700      x 45,00000 = 76,50000

Subtotal: 103,80000 103,80000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,97980
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Subtotal: 0,97980 0,97980

COST DIRECTE 170,09980
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,10299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,20279

P-23 F80000Z1 pa Restauració murs de pedra existent, recol.locant les
pedres que han caigut i rejuntant les pedres soltes,
amb repàs de totes les juntes amb morter de calç
similar a l'original.

Rend.: 1,000 4.635,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B8000Z1 pa Restauració murs de pedra existent, recol.locant les
pedres que han caigut i rejuntant les pedres soltes,
amb repàs de totes les juntes amb morter de calç
similar a l'original.

1,000      x 4.500,00000 = 4.500,00000

Subtotal: 4.500,00000 4.500,00000

COST DIRECTE 4.500,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 135,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.635,00000

P-24 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat
reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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 0,004 /R x 66,20000 = 0,26480
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 3,29105 3,29105
Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 13,80000 = 15,87000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 15,94500 15,94500
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400

Subtotal: 0,93400 0,93400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01401

Subtotal: 0,01401 0,01401

COST DIRECTE 20,18406
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78958
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P-25 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 26,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700

Subtotal: 18,91200 18,91200
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 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,67425 5,67425
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400

Subtotal: 0,93400 0,93400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01401

Subtotal: 0,01401 0,01401

COST DIRECTE 25,53426
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,76603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,30029

P-26 F932101J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 26,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400

Subtotal: 0,93400 0,93400
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,88900 18,88900
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

Subtotal: 6,33625 6,33625
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01401

Subtotal: 0,01401 0,01401
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COST DIRECTE 26,17326
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95846

P-27 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 76,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,88000 = 0,73200

Subtotal: 0,73200 0,73200
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

1,050      x 58,39000 = 61,30950

Subtotal: 61,30950 61,30950
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,68000 = 8,40600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400

Subtotal: 11,76000 11,76000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,17640

Subtotal: 0,17640 0,17640

COST DIRECTE 73,97790
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,21934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,19724

P-28 F96517ED m Vorada recta de peces de formigó, model TJ15 de
100x15x30 cms. de la casa Breinco, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Rend.: 1,000 25,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 22,36000 = 5,36640
A0140000 h Manobre 0,503 /R x 18,68000 = 9,39604

Subtotal: 14,76244 14,76244
Materials

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

0,0935      x 62,92000 = 5,88302

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 29,51000 = 0,06197

B96517E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 1,050      x 4,10000 = 4,30500
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

Subtotal: 10,24999 10,24999
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,22144

Subtotal: 0,22144 0,22144

COST DIRECTE 25,23387
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99089

P-29 F991UB40 u XP3 - Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
165x80x20 cm i de 10 mm de gruix, amb ganxos
d'ancoratge formats per 8 rodons D. 8mm., col·locat
amb fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 208,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
165x80x20 cm i de 10 mm de gruix, amb ganxos
d'ancoratge formats per 8 rodons D. 8mm.

1,000      x 161,47000 = 161,47000

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

0,150      x 62,92000 = 9,43800

Subtotal: 170,90800 170,90800
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,68000 = 14,01000
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,36000 = 16,77000

Subtotal: 30,78000 30,78000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,46170

Subtotal: 0,46170 0,46170

COST DIRECTE 202,14970
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,06449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,21419

P-30 F991UBZ2 u XP1 - Xapa de vora de planxa d'acer corten, de
470x20 cm i de 10 mm de gruix, amb ganxos
d'ancoratge formats per rodons D. 8mm. cada 60
cms., col·locat amb fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 108,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

0,150      x 62,92000 = 9,43800

Subtotal: 9,43800 9,43800
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,68000 = 14,01000
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A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,36000 = 16,77000

Subtotal: 30,78000 30,78000
Materials

B99ZZ1Z2 u XP1 - Xapa de vora de planxa d'acer corten, de
470x20 cm i de 10 mm de gruix, amb ganxos
d'ancoratge formats per rodons D. 8mm. cada 60
cms., col·locat amb fonament i anellat de formigó

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 74,43800 74,43800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,46170

Subtotal: 0,46170 0,46170

COST DIRECTE 105,67970
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,17039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,85009

P-31 F991UBZ4 u XP4 - Xapa de vora davant dels serveis higiènics, de
planxa d'acer corten, una peça de 600x60+470x60
cms. i una altra de 470x60 cms. i de 10 mm de gruix,
amb ganxos d'ancoratge formats per rodons D. 8mm.
cada 60 cms., col·locat amb fonament i anellat de
formigó

Rend.: 1,000 720,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,68000 = 37,36000

Subtotal: 82,08000 82,08000
Materials

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

2,000      x 62,92000 = 125,84000

B99ZZ1Z4 u XP4 - Xapa de vora davant dels serveis higiènics, de
planxa d'acer corten, una peça de 600x60+470x60
cms. i una altra de 470x60 cms. i de 10 mm de gruix,
amb ganxos d'ancoratge formats per rodons D. 8mm.
cada 60 cms.

1,000      x 490,00000 = 490,00000

Subtotal: 615,84000 615,84000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,23120

Subtotal: 1,23120 1,23120

COST DIRECTE 699,15120
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,97454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,12574

P-32 F9F5A21Z m2 Paviment de pedra artificial tipus Zehn de la casa
Breinco de 30x10x10 cms, de color negre, sobre llit

Rend.: 1,000 27,17 €
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,0315      x 107,62912 = 3,39032

Subtotal: 3,39032 3,39032
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,61000 = 0,17220

Subtotal: 0,17220 0,17220
Materials

B9F1N200 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm
i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 10,36000 = 10,56720

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,50000 = 0,00150

Subtotal: 14,27925 14,27925
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 19,33000 = 0,38660
A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,68000 = 7,00500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,195 /R x 22,36000 = 4,36020

Subtotal: 11,75180 11,75180
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,17628

Subtotal: 0,17628 0,17628

COST DIRECTE 26,37953
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17092

P-33 F9G1B645 m3 Paviment de formigó sense additius
HA-30/P/10/IIIa+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat
mecànic

Rend.: 1,000 119,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,30000 = 0,26500
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 2,85286 2,85286
Materials

B065CJ5C m3 Formigó HA-30/P/10/IIIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+F

1,050      x 93,80000 = 98,49000

Subtotal: 98,49000 98,49000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,68000 = 3,73600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 /R x 22,36000 = 2,61612
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Subtotal: 6,35212 6,35212
Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

5,000      x 1,74000 = 8,70000

Subtotal: 107,19000 107,19000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,09528

Subtotal: 0,09528 0,09528

COST DIRECTE 116,49026
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,49471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,98497

P-34 F9G8CDAS m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 20cm, de gruix, armat amb malla
electrosoldada 20x20 D.6, escampat des de camió,
reglejat i remolinat mecànic, acabat superficial amb
tractament desactivant

Rend.: 1,000 37,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,68000 = 4,10960

Subtotal: 7,46360 7,46360
Materials

B08AD00F l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 8,93000 = 2,23250

B9G0C0AS m3 Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

0,220      x 111,50000 = 24,53000

Subtotal: 26,76250 26,76250
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,30000 = 0,26500
C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,88000 = 0,11712

Subtotal: 0,38212 0,38212

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,08453 = 2,08453

Subtotal: 28,84703 28,84703
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,11195

Subtotal: 0,11195 0,11195

COST DIRECTE 36,80470
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,90884
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P-35 F9G8CDZ1 m2 Paviment de formigó acabat amb pedra reproduïnt el
camí existent, per a paviment continu, de 20cm, de
gruix, armat amb malla electrosoldada 20x20 D.6,
escampat des de camió, reglejat i remolinat mecànic,
acabat superficial amb pedra natural idèntica al camí
existent.

Rend.: 1,000 139,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0G1UB03 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix

1,000      x 99,03000 = 99,03000

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,08453 = 2,08453

Subtotal: 101,11453 101,11453
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,88000 = 0,11712
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,30000 = 0,26500

Subtotal: 0,38212 0,38212
Materials

B9G0C0AS m3 Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

0,220      x 111,50000 = 24,53000

B08AD00F l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 8,93000 = 2,23250

Subtotal: 127,87703 127,87703
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,68000 = 4,10960
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400

Subtotal: 7,46360 7,46360
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,11195

Subtotal: 0,11195 0,11195

COST DIRECTE 135,83470
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,07504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,90974

P-36 F9G8CDZ2 m2 Voral del paviment de formigó acabat amb pedra més
petita reproduïnt el camí existent, per a paviment
continu, de 20cm, de gruix, armat amb malla
electrosoldada 20x20 D.6, escampat des de camió,
reglejat i remolinat mecànic, acabat superficial amb
pedra natural idèntica al camí existent.

Rend.: 1,000 139,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0G1UB03 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix

1,000      x 99,03000 = 99,03000

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN

1,000      x 2,08453 = 2,08453

10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Subtotal: 101,11453 101,11453
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Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,88000 = 0,11712
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,30000 = 0,26500

Subtotal: 0,38212 0,38212
Materials

B9G0C0AS m3 Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

0,220      x 111,50000 = 24,53000

B08AD00F l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 8,93000 = 2,23250

Subtotal: 127,87703 127,87703
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,68000 = 4,10960
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400

Subtotal: 7,46360 7,46360
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,11195

Subtotal: 0,11195 0,11195

COST DIRECTE 135,83470
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,07504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,90974

P-37 F9H12214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 56,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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

B9H12210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 50,96000 = 50,96000

Subtotal: 50,96000 50,96000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,68000 = 1,60648
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,36000 = 0,42484

Subtotal: 2,03132 2,03132
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,03047

Subtotal: 0,03047 0,03047
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COST DIRECTE 55,08233
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,65247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,73480

P-38 F9H122Z1 t Paviment de colors de mescla bituminosa contínua en
calent de composició densa D-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 64,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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

B9H12210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 50,96000 = 50,96000

Subtotal: 50,96000 50,96000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,68000 = 1,60648
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,36000 = 0,42484

Subtotal: 2,03132 2,03132
Materials

B9H122Z1 k adhitius de colors per paviments asfàltics 0,072      x 98,00000 = 7,05600

Subtotal: 58,01600 58,01600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,03047

Subtotal: 0,03047 0,03047

COST DIRECTE 62,13833
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,86415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,00248

P-39 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa, contínua en calent
de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 65,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
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B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 49,86000 = 49,86000

Subtotal: 49,86000 49,86000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 18,68000 = 1,60648
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,36000 = 0,42484

Subtotal: 2,03132 2,03132
Materials

B9H182Z1 t Aportació de tint de color per la mescla bituminosa 1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 59,86000 59,86000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,03047

Subtotal: 0,03047 0,03047

COST DIRECTE 63,98233
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,91947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,90180

P-40 F9J12350 m2 Reg d'imprimació amb quitrà BQ-30, amb dotació 1,5
kg/m2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368

Subtotal: 0,11368 0,11368
Materials

B055STB0 kg Quitrà tipus BQ-30 1,500      x 0,71000 = 1,06500

Subtotal: 1,06500 1,06500
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,33000 = 0,07732

Subtotal: 0,07732 0,07732
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00116

Subtotal: 0,00116 0,00116

COST DIRECTE 1,25716
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29487

P-41 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1
kg/m2

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,33000 = 0,05799

Subtotal: 0,05799 0,05799
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Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials

B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00087

Subtotal: 0,00087 0,00087

COST DIRECTE 0,85412
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87974

P-42 FB15A1Z1 m Barana d'acer inoxidable de 80 cm d'alçària, amb
passamà de tub de 50 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, curvat als extrems formant els muntants laterals
i 3 muntants intermitjos formats per perfils d'acer
inoxidable en T de 40x40x4 mm., adaptant-se a la
pendent del paviment, col·locada encastada al
paviment de formigó amb morter especific sense
retracció. Segons plànol de detall.

Rend.: 1,000 123,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,11000 = 23,11000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,85000 = 19,85000

Subtotal: 42,96000 42,96000
Materials

BB15A1Z1 m Barana d'acer inoxidable de 6,05 m de llargària i 80
cm d'alçària, amb passamà de tub de 50 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix curvat als extrems formant
els muntants laterals i 3 muntants intermitjos formats
per perfils d'acer inoxidable en T de 40x40x4 mm.,
adaptant-se a la pendent del paviment

1,000      x 76,00000 = 76,00000

Subtotal: 76,00000 76,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 1,07400

Subtotal: 1,07400 1,07400

COST DIRECTE 120,03400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,60102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,63502

P-43 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360
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Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,78000 = 0,03100
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 8,42000 = 0,14567

Subtotal: 0,17667 0,17667
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,36000 = 0,15652
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 18,68000 = 0,07472

Subtotal: 0,23124 0,23124

COST DIRECTE 0,56151
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57836

P-44 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360

Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,78000 = 0,09639
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,42000 = 0,42100

Subtotal: 0,51739 0,51739
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,36000 = 0,15652
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 18,68000 = 0,07472

Subtotal: 0,23124 0,23124

COST DIRECTE 0,90223
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92930

P-45 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,78000 = 0,94462
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,42000 = 4,20832

Subtotal: 5,15294 5,15294
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 22,36000 = 1,87824
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,68000 = 0,78456

Subtotal: 2,66280 2,66280

COST DIRECTE 9,04928
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32076

P-46 FBA311Z1 u Pintat sobre paviment de senyal superficial, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 22,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 22,36000 = 1,87824
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,68000 = 0,78456

Subtotal: 2,66280 2,66280
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 2,000      x 8,42000 = 16,84000
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,78000 = 0,94462

Subtotal: 17,78462 17,78462
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,03994

Subtotal: 0,03994 0,03994

COST DIRECTE 21,72090
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,65163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,37253

P-47 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 58,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 43,40000 = 43,40000

Subtotal: 43,40000 43,40000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,11000 = 3,92870
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,85000 = 3,37450
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Subtotal: 7,30320 7,30320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10955

COST DIRECTE 57,23875
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,71716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,95591

P-48 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 91,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600

Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 75,30000 = 75,30000

Subtotal: 75,30000 75,30000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,11000 = 3,92870
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,85000 = 3,37450

Subtotal: 7,30320 7,30320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10955

COST DIRECTE 89,13875
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,67416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,81291

P-49 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 32,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D060M022 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 71,59647 = 2,10494

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 26,35000 = 26,35000

Subtotal: 28,45494 28,45494
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,68000 = 1,86800

Subtotal: 2,98600 2,98600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04479

COST DIRECTE 31,48573
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,43030

P-50 FD7JG145 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 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 13,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,48000 = 6,60960

Subtotal: 6,60960 6,60960
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,85000 = 2,77900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,11000 = 3,23540

Subtotal: 6,01440 6,01440
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,09022

Subtotal: 0,09022 0,09022

COST DIRECTE 12,71422
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,09565

P-51 FD7JJ145 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 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 19,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 9,98000 = 10,17960

Subtotal: 10,17960 10,17960
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,85000 = 4,16850
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 23,11000 = 4,85310

Subtotal: 9,02160 9,02160
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,13532

Subtotal: 0,13532 0,13532

COST DIRECTE 19,33652
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,58010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91662

P-52 FD7JL145 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 rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 29,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 16,00000 = 16,32000

Subtotal: 16,32000 16,32000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 19,85000 = 5,55800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 23,11000 = 6,47080

Subtotal: 12,02880 12,02880
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,18043

Subtotal: 0,18043 0,18043

COST DIRECTE 28,52923
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,85588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,38511

P-53 FD7JN185 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 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 26,57000 = 27,10140

Subtotal: 27,10140 27,10140
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 19,85000 = 7,74150
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 23,11000 = 9,01290

Subtotal: 16,75440 16,75440
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,25132

Subtotal: 0,25132 0,25132

COST DIRECTE 44,10712
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,32321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43033

P-54 FD95T2Z1 m Recobriment protector exterior per a clavegueres,
amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I i armat amb
malla electrosoldada

Rend.: 1,000 18,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D0B34286 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 2,08453 = 2,08453

Subtotal: 2,08453 2,08453
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,68000 = 1,86800

Subtotal: 4,10400 4,10400
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

0,200      x 58,39000 = 11,67800

Subtotal: 13,76253 13,76253
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,06156

Subtotal: 0,06156 0,06156

COST DIRECTE 17,92809
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46593

P-55 FDK2U050 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus
MF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 137,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 44,62000 = 7,40692

Subtotal: 7,40692 7,40692
Materials

BDK2U050 u Pericó de registre amb tapes, tipus MF, prefabricada 1,000      x 105,83000 = 105,83000
de formigó armat per a instal·lacions de telefonia
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B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

0,056      x 62,92000 = 3,52352

Subtotal: 109,35352 109,35352
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 18,68000 = 10,27400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,275 /R x 22,36000 = 6,14900

Subtotal: 16,42300 16,42300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,24635

Subtotal: 0,24635 0,24635

COST DIRECTE 133,42979
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,00289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,43268

P-56 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 121,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,0756      x 107,62912 = 8,13676

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,505      x 0,18000 = 13,05090

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,50000 = 0,00300

Subtotal: 21,62452 21,62452
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,68000 = 28,02000
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 22,36000 = 67,08000

Subtotal: 95,10000 95,10000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,42650

Subtotal: 1,42650 1,42650

COST DIRECTE 118,15102
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,54453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,69555
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P-57 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

Rend.: 1,000 61,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,62000 = 8,92400

Subtotal: 8,92400 8,92400
Materials

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 17,14000 = 17,14000

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

0,054      x 62,92000 = 3,39768

Subtotal: 20,53768 20,53768
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,68000 = 18,68000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 29,86000 29,86000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,44790

Subtotal: 0,44790 0,44790

COST DIRECTE 59,76958
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,79309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,56267

P-58 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 54,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 33,51000 = 33,51000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 32,25000 = 0,20318

Subtotal: 33,71318 33,71318
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,68000 = 8,40600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,36000 = 10,06200

Subtotal: 18,46800 18,46800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,27702

Subtotal: 0,27702 0,27702
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COST DIRECTE 52,45820
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,57375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,03195

P-59 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 40,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 32,25000 = 0,10320

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 24,95000 = 24,95000

Subtotal: 25,05320 25,05320
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,36000 = 7,82600
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,68000 = 6,53800

Subtotal: 14,36400 14,36400

COST DIRECTE 39,41720
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,18252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,59972

P-60 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 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 42,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,83000 = 0,83000

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 62,09000 = 18,62700

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 7,32000 = 7,46640

Subtotal: 26,92340 26,92340
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 19,85000 = 6,35200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 23,11000 = 7,39520

Subtotal: 13,74720 13,74720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,20621

Subtotal: 0,20621 0,20621

Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 40,87681
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,22630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,10311

P-61 FFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,03000 = 0,03000

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,73000 = 0,51900

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,22000 = 0,22440

Subtotal: 0,77340 0,77340
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 19,85000 = 0,99250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 23,11000 = 1,15550

Subtotal: 2,14800 2,14800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,03222

Subtotal: 0,03222 0,03222

COST DIRECTE 2,95362
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04223

P-62 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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 0,11000 = 0,11000

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,37000 = 1,31100

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,86000 = 0,87720

Subtotal: 2,29820 2,29820
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,85000 = 1,58800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 23,11000 = 1,84880

Subtotal: 3,43680 3,43680
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05155

Subtotal: 0,05155 0,05155

COST DIRECTE 5,78655
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96015

P-63 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,56000 = 1,96800

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 3,51480 3,51480
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 19,85000 = 1,78650
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 23,11000 = 2,07990

Subtotal: 3,86640 3,86640
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05800

Subtotal: 0,05800 0,05800

COST DIRECTE 7,43920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66238

P-64 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000      x 0,29000 = 0,29000
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,300      x 9,76000 = 2,92800

Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,10000 = 2,14200

Subtotal: 5,36000 5,36000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,85000 = 1,98500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,11000 = 2,31100

Subtotal: 4,29600 4,29600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,06444

Subtotal: 0,06444 0,06444

COST DIRECTE 9,72044
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01205

P-65 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

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG22TD10 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, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,11000 = 0,57775
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,82000 = 0,39640

Subtotal: 0,97415 0,97415

COST DIRECTE 2,09615
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15903

P-66 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

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020      x 2,02000 = 2,06040
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
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diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 2,06040 2,06040
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,82000 = 0,39640
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,11000 = 0,76263

Subtotal: 1,15903 1,15903
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01739

Subtotal: 0,01739 0,01739

COST DIRECTE 3,23682
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33392

P-67 FG334406 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F,
tetrapolar de secció 4x4 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG334400 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F,
tetrapolar de secció 4x4 mm2

1,020      x 2,24000 = 2,28480

Subtotal: 2,28480 2,28480
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,82000 = 0,29730
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,11000 = 0,34665

Subtotal: 0,64395 0,64395
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00966

Subtotal: 0,00966 0,00966

COST DIRECTE 2,93841
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02656

P-68 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.866,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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

0,400      x 82,80650 = 33,12260

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
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BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

BHGWU001 u 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: 2.611,55260 2.611,55260
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,11000 = 92,44000
A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,82000 = 79,28000

Subtotal: 171,72000 171,72000

COST DIRECTE 2.783,27260
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 83,49818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.866,77078

P-69 FHM31LZ1 u Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model KAI SMALL de Fivep-Cariboni, làmpada 20
Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura Gris
metal.litzat, col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 1.446,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,68000 = 4,67000
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 19,82000 = 10,50460
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,11000 = 12,24830

Subtotal: 27,42290 27,42290
Materials

BHM31Z3 u Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model KAI SMALL de Fivep-Cariboni, làmpada 20
Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura Gris
metalitzat, col·locat sobre dau de formigó

1,000      x 1.270,00000 = 1.270,00000

Subtotal: 1.270,00000 1.270,00000
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860

Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

1,000      x 62,92000 = 62,92000

Subtotal: 1.332,92000 1.332,92000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,41134

Subtotal: 0,41134 0,41134
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COST DIRECTE 1.404,43684
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 42,13311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.446,56995

P-70 FHM31LZ2 u Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model KAI SMALL de Fivep-Cariboni, doble làmpada
20 Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura
Gris metalitzat, col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 2.013,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BHM31Z2 u Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model KAI SMALL de Fivep-Cariboni, doble làmpada
20 Led 45W amb accessori fixació columna. Pintura
Gris metalitzat

1,000      x 1.820,00000 = 1.820,00000

Subtotal: 1.820,00000 1.820,00000
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860

Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

1,000      x 62,92000 = 62,92000

Subtotal: 1.882,92000 1.882,92000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,68000 = 4,67000
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 19,82000 = 10,50460
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,11000 = 12,24830

Subtotal: 27,42290 27,42290
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,41134

Subtotal: 0,41134 0,41134

COST DIRECTE 1.954,43684
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 58,63311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.013,06995

P-71 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

Rend.: 1,000 125,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

1,000      x 37,90000 = 37,90000

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 1,000      x 25,64000 = 25,64000
BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 1,000      x 53,61000 = 53,61000

3/4'' de diàmetre
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Subtotal: 117,15000 117,15000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,11000 = 2,31100
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,85000 = 1,98500

Subtotal: 4,29600 4,29600

COST DIRECTE 121,44600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,64338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,08938

P-72 FJS51762 m2 Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,150      x 1,05000 = 3,30750

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

3,000      x 0,02000 = 0,06000

Subtotal: 3,36750 3,36750
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 19,85000 = 1,78650
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 23,11000 = 2,07990

Subtotal: 3,86640 3,86640
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,09666

Subtotal: 0,09666 0,09666

COST DIRECTE 7,33056
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55048

P-73 FJS5A762 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,000      x 1,05000 = 3,15000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,200      x 0,02000 = 0,02400
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
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BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,000      x 0,74000 = 2,22000

Subtotal: 5,39400 5,39400
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,85000 = 2,58050
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,11000 = 3,00430

Subtotal: 5,58480 5,58480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,13962

Subtotal: 0,13962 0,13962

COST DIRECTE 11,11842
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45197

P-74 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 10,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,08000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750

Subtotal: 5,77750 5,77750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,08666

Subtotal: 0,08666 0,08666

COST DIRECTE 9,94416
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,24248

P-75 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,08000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750

Subtotal: 5,77750 5,77750
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 0,00000 = 0,11555

Subtotal: 0,11555 0,11555

COST DIRECTE 9,97305
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27224

P-76 FJSA11T1HBAI u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 100 ref. ACC-99D de la sèrie
Programadors elèctrics de HUNTER estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 2.339,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJSA11T0H u Programador ACC per decodificadors, per un màxim
de 99 decodificadors, dimensions: 31,37 x39, 37x16,
38 cm, 6 Programes completament independents,
opcions de selecció diària independent per a cada
programa, compatible amb sensor de cabal a temps
real, entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ,
sortida 24 VCA, compatible amb el comandament a
distància ICR i el sistema centralitzat IMMS, ref.
ACC-99D de la sèrie Programadors elèctrics de
HUNTER

1,000      x 1.975,00000 = 1.975,00000

Subtotal: 1.975,00000 1.975,00000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,500 /R x 23,11000 = 288,87500

Subtotal: 288,87500 288,87500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 7,22188

Subtotal: 7,22188 7,22188

COST DIRECTE 2.271,09688
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 68,13291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.339,22979

P-77 FK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

Rend.: 1,000 440,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa

1,000      x 388,59000 = 388,59000

Subtotal: 388,59000 388,59000
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 23,11000 = 20,79900
A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 19,85000 = 17,86500
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Subtotal: 38,66400 38,66400

COST DIRECTE 427,25400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,81762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,07162

P-78 FK310TZ1 u Dipòsit de recollida d'aigües pluvials de 32.000 litres
de capacitat, i situat horitzontalment, soterrat. Inclou
sistema de electrònic de nivells, mesura i control, tub
d'aspiració flotant, i bomba automàtica d'impulsió.
Inclòu excavació de buidat i posterior terraplenat

Rend.: 1,000 7.636,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BJ710TZ1 u Dipòsit per aigua de 32000l 1,000      x 4.500,00000 = 4.500,00000

Subtotal: 4.500,00000 4.500,00000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 4,000 /R x 44,62000 = 178,48000

Subtotal: 178,48000 178,48000
Materials

BKZ41T00 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat
compresa entre 40000 i 45000 l

1,000      x 864,77000 = 864,77000

BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 1,000      x 42,34000 = 42,34000
BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles

líquids
1,000      x 225,80000 = 225,80000

Subtotal: 5.632,91000 5.632,91000
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 15,000 /R x 19,82000 = 297,30000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 15,000 /R x 23,11000 = 346,65000

Subtotal: 643,95000 643,95000
Partides d'obra

E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

36,000      x 3,10316 = 111,71376

E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 25 cm, com a màxim

4,000      x 45,30100 = 181,20400

FNL27126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 5
m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, de preu alt i muntada entre tubs

1,000      x 649,38000 = 649,38000

Subtotal: 942,29776 942,29776
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 16,09875

Subtotal: 16,09875 16,09875

COST DIRECTE 7.413,73651
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 222,41210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.636,14861
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P-79 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb clau de
tall de comporta de 4'' i boca amb ràcor Barcelona de
100 mm de de llautó, inclòs accesoris.

Rend.: 1,000 477,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,11000 = 69,33000

Subtotal: 69,33000 69,33000
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,71000 = 1,71000
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 330,75000 = 330,75000

Subtotal: 332,46000 332,46000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,85000 = 59,55000

Subtotal: 128,88000 128,88000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,93320

Subtotal: 1,93320 1,93320

COST DIRECTE 463,27320
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,89820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,17140

P-80 FN118424 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 38,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BN118420 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 20,62000 = 20,62000

Subtotal: 20,62000 20,62000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 19,85000 = 7,44375
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 23,11000 = 8,66625

Subtotal: 16,11000 16,11000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,24165

Subtotal: 0,24165 0,24165

COST DIRECTE 36,97165
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,08080

P-81 FN314424 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces Rend.: 1,000 22,02 €
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BN314420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 10,48000 = 10,48000

Subtotal: 10,48000 10,48000
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,85000 = 4,96250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750

Subtotal: 10,74000 10,74000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,16110

Subtotal: 0,16110 0,16110

COST DIRECTE 21,38110
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,02253

P-82 FN3A4424 u Vàlvula de conmutació automàtica aigua pluja-aigua
xarxa, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 262,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,85000 = 4,96250

Subtotal: 10,74000 10,74000
Materials

BN3A4420 u Vàlvula d'esfera motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 244,18000 = 244,18000

Subtotal: 244,18000 244,18000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,16110

Subtotal: 0,16110 0,16110

COST DIRECTE 255,08110
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,65243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,73353

FNL27126 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 5
m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, de preu alt i muntada entre tubs

Rend.: 1,000 668,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BNL27120 u Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 5
m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5

1,000      x 477,54000 = 477,54000

bar, preu alt

Subtotal: 477,54000 477,54000
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,11000 = 92,44000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 19,85000 = 79,40000

Subtotal: 171,84000 171,84000

COST DIRECTE 649,38000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,48140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 668,86140

P-83 FQ127N03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 3 m, amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller, model
C-1007-3M-AL amb pota d'alumini a-G3T de 3m, de
la casa Fàbregas, col·locat amb fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 1.011,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ127NZ1 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 3 m, amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller, model
C-1007-3M-AL amb pota d'alumini a-G3T de 3m, de
la casa Fàbregas

1,000      x 950,00000 = 950,00000

Subtotal: 950,00000 950,00000
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,36000 = 16,77000
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,68000 = 14,01000

Subtotal: 30,78000 30,78000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950

COST DIRECTE 981,54950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 29,44649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.010,99599

P-84 FQ127NZ1 u Cadira d'alumini anoditzat, amb suports de fosa
d'alumini, model C-1007-AL amb pota d'alumini
a-G3T de 0,70m, de la casa Fàbregas, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 671,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ127NZ2 u Cadira d'alumini anoditzat, amb suports de fosa
d'alumini, model C-1007-AL amb pota d'alumini
a-G3T de 0,70m, de la casa Fàbregas, col·locat amb
fixacions mecàniques.

1,000      x 620,00000 = 620,00000

Subtotal: 620,00000 620,00000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,68000 = 14,01000
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,36000 = 16,77000

Subtotal: 30,78000 30,78000
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950

COST DIRECTE 651,54950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,54649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 671,09599

P-85 FQ127NZ2 u Taula de pic-nic i bancades, sistema modular
Gavarres, de Fundació Dúctil Benito, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 259,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,68000 = 14,01000
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 22,36000 = 16,77000

Subtotal: 30,78000 30,78000
Materials

BQ127NZ3 u Taula de pic-nic i bancades, sistema modular
Gavarres, de Fundació Dúctil Benito.

1,000      x 220,00000 = 220,00000

Subtotal: 220,00000 220,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950

COST DIRECTE 251,54950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,54649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,09599

P-86 FQ127NZ9 u Banc de formigó prefabricat de color gris granític
d'aspecte llis, model Kube UM372S de la serie Benito
Urban de la casa Benito. col.locat recolzat pel seu
propi pes.

Rend.: 1,000 313,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,68000 = 37,36000

Subtotal: 82,08000 82,08000
Materials

BQ127NZ9 u Banc de formigó prefabricat de color gris granític
d'aspecte llis, model Kube UM372S de la serie Benito
Urban de la casa Benito

1,000      x 220,00000 = 220,00000

Subtotal: 220,00000 220,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 2,05200

Subtotal: 2,05200 2,05200
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COST DIRECTE 304,13200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,12396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,25596

P-87 FQ22PCZ1 u Paperera amb cendrer model Click color Fusion i
estructura galvanitzada, de la casa Breinco,
estructura superior amb arc galvanitzat i pintat de
color gris, ancorat al paviment.

Rend.: 1,000 540,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ22PCZ2 u Paperera amb cendrer model Click color Fusion i
estructura galvanitzada, de la casa Breinco,
estructura superior amb arc galvanitzat i pintat de
color gris

1,000      x 513,00000 = 513,00000

Subtotal: 513,00000 513,00000
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 22,36000 = 6,26080
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,68000 = 5,23040

Subtotal: 11,49120 11,49120
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,17237

Subtotal: 0,17237 0,17237

COST DIRECTE 524,66357
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,73991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,40348

P-88 FQ22PCZ8 u Paperera model Click color Fusion, de la casa
Breinco, estructura superior amb arc i tapa galvanitzat
i pintat de colors verd, blau i groc, ancorat al paviment.

Rend.: 1,000 497,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ22PCZ8 u Paperera model Click color Fusion i estructura
galvanitzada, de la casa Breinco, estructura superior
amb arc i tapa galvanitzat i pintat de colors verd, blau
i groc

1,000      x 471,00000 = 471,00000

Subtotal: 471,00000 471,00000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,68000 = 5,23040
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 22,36000 = 6,26080

Subtotal: 11,49120 11,49120
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,17237

Subtotal: 0,17237 0,17237
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COST DIRECTE 482,66357
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,47991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,14348

P-89 FQ22PCZ9 u Paperera amb cendrer model Click color Fusion i
estructura galvanitzada, de la casa Breinco,
estructura superior amb arc i tapa galvanitzat i pintat
de color gris, ancorat al paviment.

Rend.: 1,000 691,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,68000 = 5,23040
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 22,36000 = 6,26080

Subtotal: 11,49120 11,49120
Materials

BQ22PCZ9 u Paperera amb cendrer model Click color Fusion i
estructura galvanitzada, de la casa Breinco,
estructura superior amb arc i tapa galvanitzat i pintat
de color gris

1,000      x 660,00000 = 660,00000

Subtotal: 660,00000 660,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,17237

Subtotal: 0,17237 0,17237

COST DIRECTE 671,66357
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,14991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 691,81348

P-90 FQ312412ESKB u Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb
protecció antioxidant i pintura en pols color marró de
forma rectangular, amb una tapa de registre, broc de
llautó cromat ref. 652 de la sèrie Fuente Caudal de
SANTA&COLE , adaptada, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.969,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 89,44000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,68000 = 74,72000

Subtotal: 164,16000 164,16000
Materials

BQ312411E u Font CAUDAL de SANTA & COLE. Suport de xapa
d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en
pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i
safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Surtidor i
polsador de llautó amb acabat en cromat mat.
Disposa de regulador de pressió i control temporitzat
de flux per a optimitzar i economitzar al màxim el
consum d'aigua. L'element s'entrega muntat, amb

1,000      x 1.710,00000 = 1.710,00000

l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La
font s'encasta 10cm al paviment i es fixa mitjançant
placa base amb quatre perns, amb la font s'entrega la
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placa base amb els perns. No requereix
manteniment, excepte l'habitual per a la limpieza
interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i
instal·lació no inclosos., ref. 652 de la sèrie Fuente
Caudal de SANTA&COLE

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,80000 = 25,80000

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

0,1001      x 76,90100 = 7,69779

Subtotal: 1.743,49779 1.743,49779
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 4,10400

Subtotal: 4,10400 4,10400

COST DIRECTE 1.911,76179
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 57,35285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.969,11464

P-91 FQ421531 u Pilona de fosa gris tipus model Hospitalet, de 100
cms d'alçària i diametre 10 cms., amb forat
longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 220,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica 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 amb
formigonera de 165 l

0,0032      x 89,01390 = 0,28484

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

1,000      x 197,10000 = 197,10000

Subtotal: 197,38484 197,38484
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 16,41600 16,41600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,41040

Subtotal: 0,41040 0,41040

COST DIRECTE 214,21124
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,42634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,63758
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P-92 FQ42AE10 u Pilona telescòpica hidràulica automàtica model
H275AHG de Benito Urban de la casa Benito. Èmbol
d'acer inoxidable AISI-304 brillant de D.270x600mm.
tapa superfícial, xassís, subjeccions i cargols d'acer
inoxidable. Senyalització formad aper 4 leds vermells
i una franja reflectorablanca a la part sueprior. Inclou
2 bucles de seguretat i comandaments a distància.
Inclou conexió de servei, acabada i en perfecte
funcionament.

Rend.: 1,000 10.389,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQ42AE10 u Pilona telescòpica hidràulica automàtica model
H275AHG de Benito Urban de la casa Benito. Èmbol
d'acer inoxidable AISI-304 brillant de D.270x600mm.
tapa superfícial, xassís, subjeccions i cargols d'acer
inoxidable. Senyalització formad aper 4 leds vermells
i una franja reflectorablanca a la part sueprior. Inclou
2 bucles de seguretat i comandaments a distància,
acabada i en perfecte funcionament.

1,000      x 8.400,00000 = 8.400,00000

Subtotal: 8.400,00000 8.400,00000
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 22,36000 = 178,88000
A0140000 h Manobre 8,000 /R x 18,68000 = 149,44000

Subtotal: 328,32000 328,32000

BQ42AEZ1 u Connexió de servei amb formació de rasa, cablejat
elèctric des de la caixa de connexió, i tapat de la rasa
amb acabt d'aglomerat asfàltic.

1,000      x 1.350,00000 = 1.350,00000

Subtotal: 9.750,00000 9.750,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,20800

COST DIRECTE 10.086,52800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 302,59584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.389,12384

P-93 FQAF11Z1 u Joc infantil de la casa KOMPAN model RACER
referència ELE400002, muntada amb daus de
formigó inclosos.

Rend.: 1,000 1.091,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,500      x 78,23500 = 39,11750

Subtotal: 39,11750 39,11750
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 19,85000 = 13,89500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 23,11000 = 16,17700

Subtotal: 30,07200 30,07200
Materials

BQAF11Z1 u Joc infantil de la casa KOMPAN model RACER 1,000      x 990,00000 = 990,00000
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referència ELE400002

Subtotal: 1.029,11750 1.029,11750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,45108

Subtotal: 0,45108 0,45108

COST DIRECTE 1.059,64058
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 31,78922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.091,42980

P-94 FQAF11Z2 u Joc infantil de la casa KOMPAN model STINGER
referència ELE400020, muntada amb daus de
formigó inclosos.

Rend.: 1,000 1.091,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,500      x 78,23500 = 39,11750

Subtotal: 39,11750 39,11750
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 19,85000 = 13,89500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 23,11000 = 16,17700

Subtotal: 30,07200 30,07200
Materials

BQAF11Z1 u Joc infantil de la casa KOMPAN model RACER
referència ELE400002

1,000      x 990,00000 = 990,00000

Subtotal: 1.029,11750 1.029,11750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,45108

Subtotal: 0,45108 0,45108

COST DIRECTE 1.059,64058
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 31,78922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.091,42980

P-95 FQAF11Z3 u Joc infantil equipament d'escalada, de la casa
KOMPAN model GALAXY referència
GXY903012-KUMA, muntada amb daus de formigó
inclosos.

Rend.: 1,000 19.301,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQAF11Z3 U Joc infantil de la casa KOMPAN model GALAXY
referència GXY903012-KUMA

1,000      x 16.940,0000 = 16.940,00000

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

6,750      x 78,23500 = 528,08625

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
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Subtotal: 17.468,08625 17.468,08625
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 34,000 /R x 19,85000 = 674,90000
A012M000 h Oficial 1a muntador 25,000 /R x 23,11000 = 577,75000

Subtotal: 1.252,65000 1.252,65000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 18,78975

Subtotal: 18,78975 18,78975

COST DIRECTE 18.739,52600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 562,18578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.301,71178

P-96 FQAF11Z9 u Vela solar automatitzada, sistema Soliday C amb
motor. Revestiment del sistema de teixit Austrosail
nano o bé Soltis 92. Màstil de secció rodona de color
alumini plata mate, eix d'aluminiextruït. Accionament
mitjançant motor tubular de 230v. amb receptor de
radio. Totes les politges i cables per a l'accionament i
funcionament del sistema. 2 màstils amb molla
integrada (pylon). Sistema de regulació d'alçada de
les veles en cada màstil. Sensor de vent i llum, vela
enrotllable motoritzada amb accionament mitjançant
comendament a distància i retràctil mitjançant senyal
estació metereològica intel.ligent, connectar a sensor
de vent. Amb daus de fonamentació de formigó armat
de 100x100x100 cms. Totalment instal.lat i acabat.

Rend.: 1,000 31.559,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

7,000      x 78,23500 = 547,64500

Subtotal: 547,64500 547,64500
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,85000 = 59,55000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,11000 = 69,33000

Subtotal: 128,88000 128,88000
Materials

DQAF11Z9 u Vela solar automatitzada, sistema Soliday C amb
motor. Revestiment del sistema de teixit Austrosail
nano o bé Soltis 92. Màstil de secció  rodona de color
alumini plata mate, eix d'aluminiextruït. Accionament
mitjançant motor tubular de 230v. amb receptor de
radio. Totes les politges i cables per a l'accionament i
funcionament del sistema. 2 màstils amb molla
integrada (pylon). Sistema de regulació d'alçada de
les veles en cada màstil. Sensor de vent i llum, vela
enrotllable motoritzada amb accionament mitjançant
comendament a distància i retràctil mitjançant senyal

1,000      x 29.961,6000 = 29.961,60000

estació metereològica intel.ligent, connectar a sensor
de vent.
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Subtotal: 30.509,24500 30.509,24500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,93320

Subtotal: 1,93320 1,93320

COST DIRECTE 30.640,05820
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 919,20175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.559,25995

P-97 FQT22152HKZ1 u Construcció, subministrament, transport i muntatge
de quiosc i atenció al visitant amb terrassa, formada
per un mòdul de quiosc+oficina d'informació, de
mesures en planta 7,5x2,5 metres, estructura
metàl·lica vista formada per perfils HEB i angulars
galvanitzats en calent, i revestiment en material
ecològic en color a definir per la direcció facultativa,
instal·lacions incorporades i ocultes, del tipus
HABANA 75.25.24.BT de la firma Microarquitectura.

Rend.: 1,000 54.806,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

1,4553      x 62,92000 = 91,56748

Subtotal: 91,56748 91,56748
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 11,20800
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,85000 = 59,55000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,11000 = 69,33000

Subtotal: 140,08800 140,08800
Materials

BQT220Z1 u Construcció, subministrament, transport i muntatge
de quiosc i atenció al visitant amb terrassa, formada
per un mòdul de quiosc+oficina d'informació, de
mesures en planta 7,5x2,5 metres, estructura
metàl·lica vista formada per perfils HEB i angulars
galvanitzats en calent, i revestiment en material
ecològic en color a definir per la direcció facultativa,
instal·lacions incorporades i ocultes, del tipus
HABANA 75.25.24.BT de la firma Microarquitectura.

1,000      x 52.975,2700 = 52.975,27000

Subtotal: 53.066,83748 53.066,83748
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 3,50220

Subtotal: 3,50220 3,50220

COST DIRECTE 53.210,42768
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1.596,31283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54.806,74051
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P-98 FQT22152HKZ2 u Construcció, subministrament, transport i muntatge
de mòdul de serveis i taller per a bicicletes, amb
espai taller i dutxes vestidor, de mesures en planta
5x2,5 metres, estructura metàl·lica vista formada per
perfils HEB i angulars galvanitzats en calent, i
revestiment en material ecològic de fibres de fusta en
color i acabat a definir per la direcció facultativa,
instal·lacions incorporades i ocultes, del tipus
HABANA ro 50.25.20 TV3 de la firma
Microarquitectura o similar.

Rend.: 1,000 38.244,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQT22152H u Construcció, subministrament, transport i muntatge
de mòdul de serveis i taller per a bicicletes, amb
espai taller i dutxes vestidor, de mesures en planta
5x2,5 metres, estructura metàl·lica vista formada per
perfils HEB i angulars galvanitzats en calent, i
revestiment en material ecològic de fibres de fusta en
color i acabat a definir per la direcció facultativa,
instal·lacions incorporades i ocultes, del tipus
HABANA ro 50.25.20 TV3 de la firma
Microarquitectura o similar.

1,000      x 36.895,0000 = 36.895,00000

B064500C m3 Columna cilíndrica de 7 mts. alçada diàmetre 114,
model Levante Medium de Fivep-Cariboni, doble
làmpada 20 Led 45W amb accessori fixació columna.
Pintura Sable Noir

1,4553      x 62,92000 = 91,56748

Subtotal: 36.986,56748 36.986,56748
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 11,20800
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,85000 = 59,55000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 23,11000 = 69,33000

Subtotal: 140,08800 140,08800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 3,50220

Subtotal: 3,50220 3,50220

COST DIRECTE 37.130,15768
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1.113,90473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38.244,06241

P-99 FQZ52281 u Aparcament de bicicletes d'acer inoxidable, model
Barcelona A-06 de la casa Fàbregas, fixat
mecànicament

Rend.: 1,000 192,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 19,85000 = 11,91000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,11000 = 13,86600

Subtotal: 25,77600 25,77600
Materials

BQZ522Z1 u Aparcament de bicicletes d'acer inoxidable, model
Barcelona A-06 de la casa Fàbregas

1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,64440

Subtotal: 0,64440 0,64440

COST DIRECTE 186,42040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,59261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,01301

P-100 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 67,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 48,87000 = 56,44485

Subtotal: 56,44485 56,44485
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 4,91200 4,91200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,07368

Subtotal: 0,07368 0,07368

COST DIRECTE 65,65753
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,96973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,62726

P-101 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 74,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 60,38000 = 4,83040

Subtotal: 4,83040 4,83040
Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 1,5015      x 43,88000 = 65,88582

Subtotal: 65,88582 65,88582
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,080 /R x 24,56000 = 1,96480

Subtotal: 1,96480 1,96480
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,02947

Subtotal: 0,02947 0,02947

COST DIRECTE 72,71049
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,18131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,89180

P-102 FR3P9132 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 38,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 1,680      x 16,99000 = 28,54320

Subtotal: 28,54320 28,54320
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 24,56000 = 4,91200

Subtotal: 4,91200 4,91200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,07368

Subtotal: 0,07368 0,07368

COST DIRECTE 37,75588
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,88856

P-103 FR3SC0A4 m2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de
color blanc, vermell o rosa, subministrada en sacs de
0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR3SC0A1 t Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosa,
subministrada en sacs de 0,8 m3

0,073      x 153,00000 = 11,16900

Subtotal: 11,16900 11,16900
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,055 /R x 24,56000 = 1,35080

Subtotal: 1,35080 1,35080
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,02026

Subtotal: 0,02026 0,02026

Espai d´Acollida Turística i Atenció al Visitant a la Zona de Ponent de Púbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/11/2014 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,54006
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,37620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91626

P-104 FR3SE254 m2 Encoixinament amb mulch, subministrada en sacs de
0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,045 /R x 24,56000 = 1,10520

Subtotal: 1,10520 1,10520
Materials

BR3PE250 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,01658

Subtotal: 0,01658 0,01658

COST DIRECTE 5,62178
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79043

P-105 FR41641B u Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de
18 a 20 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 44,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41641B u Alnus glutinosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua

1,000      x 43,56000 = 43,56000

Subtotal: 43,56000 43,56000

COST DIRECTE 43,56000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,30680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,86680

P-106 FR42122DFBFC u Subministrament de Celtis australis ref. 43 de la sèrie
Arbres de gran desenvolupament de SANTA&COLE
FORESTAL de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 248,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR42122DF u Celtis australis (Lledoner), de perímetre de tronc
25-30 cm, forma esfèrica i port gran, color verd, fulla
caduca, exposició ple sol, aplicació en vorera ampla,
en pa de terra, de SANTA & COLE FORESTAL, ref.
43 de la sèrie Arbres de gran desenvolupament de

1,000      x 241,50000 = 241,50000

SANTA&COLE FORESTAL

Subtotal: 241,50000 241,50000
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COST DIRECTE 241,50000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,74500

P-107 FR43482B u Subministrament de Fraxinus excelsior de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 72,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR43482B u Fraxinus excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 70,50000 = 70,50000

Subtotal: 70,50000 70,50000

COST DIRECTE 70,50000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,11500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,61500

P-108 FR44962B u Subministrament de Parrotia persica de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 147,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR44962B u Parrotia persica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 143,23000 = 143,23000

Subtotal: 143,23000 143,23000

COST DIRECTE 143,23000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,29690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,52690

P-109 FR45162B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 161,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR45162B u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 156,96000 = 156,96000

Subtotal: 156,96000 156,96000

COST DIRECTE 156,96000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,70880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,66880

P-110 FR45DA2E u Subministrament d'Ulmus pumila de perímetre de 30
a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm

Rend.: 1,000 147,16 €
i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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BR45DA2E u Ulmus pumila de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima
68,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 142,87000 = 142,87000

Subtotal: 142,87000 142,87000

COST DIRECTE 142,87000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,28610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,15610

P-111 FR469J3B u Subministrament de Cupressus sempervirens
d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50 l

Rend.: 1,000 78,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR469J3B u Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm,
en contenidor de 25 a 50 l

1,000      x 75,87000 = 75,87000

Subtotal: 75,87000 75,87000

COST DIRECTE 75,87000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,27610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,14610

P-112 FR4EED81 u Subministrament de Lavandula heterophylla en
contenidor de 6 l

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4EED81 u Lavandula heterophylla en contenidor de 6 l 1,000      x 5,94000 = 5,94000

Subtotal: 5,94000 5,94000

COST DIRECTE 5,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11820

P-113 FR4FB651 u Subministrament de Nandina domestica en
contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 6,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4FB651 u Nandina domestica en contenidor de 5 l 1,000      x 6,18000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 6,18000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36540

P-114 FR4H3G61 u Subministrament de Rosmarinus officinalis
'Prostratus' en contenidor de 6 l

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4H3G61 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 1,000      x 5,94000 = 5,94000

Subtotal: 5,94000 5,94000
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COST DIRECTE 5,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11820

P-115 FR4J6F46 u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 20
a 30 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4J6F46 u Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,26000 = 3,26000

Subtotal: 3,26000 3,26000

COST DIRECTE 3,26000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35780

P-116 FR612457 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 25
a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 75,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 27,67000 = 3,65244
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 25,92000 = 6,84288
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 24,56000 = 6,38560

Subtotal: 16,88092 16,88092
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,50000 = 0,24000
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,480      x 48,87000 = 23,45760

Subtotal: 23,69760 23,69760
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,240 /R x 60,38000 = 14,49120
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 31,33000 = 7,51920
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 41,32000 = 6,19800
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 32,43540 32,43540
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,25321

Subtotal: 0,25321 0,25321
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COST DIRECTE 73,26713
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,19801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,46514

P-117 FR6B2252 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny no preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264

Subtotal: 0,08264 0,08264
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,50000 = 0,00750

Subtotal: 0,00750 0,00750
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,028 /R x 27,67000 = 0,77476
A013P000 h Ajudant jardiner 0,084 /R x 24,56000 = 2,06304

Subtotal: 2,83780 2,83780

COST DIRECTE 2,92794
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01578

P-118 FRZ81A10 u Protecció de la base de plantació amb protector de
jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de gruix,
col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,140 /R x 24,56000 = 3,43840

Subtotal: 3,43840 3,43840
Materials

BRZ81A10 u Protector de jute o similar, de 100x100 cm i d'1 cm de
gruix, per a protecció de la base de plantació

1,000      x 2,07000 = 2,07000

BRZ8G000 u Ganxo metàl·lic en forma de U, per a subjecció del
protector de base de plantació

3,000      x 0,25000 = 0,75000

Subtotal: 2,82000 2,82000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,05158

Subtotal: 0,05158 0,05158

COST DIRECTE 6,30998
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49928

P-119 G2265121 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en Rend.: 1,000 19,34 €
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i amb necessitat d'humectació
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 8,61000 = 3,01350
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 5,16510 5,16510
Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,200      x 5,56000 = 6,67200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 6,74700 6,74700
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,33000 = 6,76550

Subtotal: 6,76550 6,76550
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,10148

Subtotal: 0,10148 0,10148

COST DIRECTE 18,77908
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34245

P-120 G2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fressat i enderrocaments d'aglomerats
asfàltics no especials amb una densitat 1,5 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fressat i enderrocaments d'aglomerats
asfàltics no especials amb una densitat 1,5 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x 30,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 6,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18000

P-121 G3J21920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,000 59,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 0,070 /R x 421,00000 = 29,47000

Subtotal: 29,47000 29,47000
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Materials
B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra

granítica de 1200 a 4000 kg de pes
1,630      x 15,63000 = 25,47690

Subtotal: 25,47690 25,47690
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 22,36000 = 2,79500

Subtotal: 2,79500 2,79500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,04193

Subtotal: 0,04193 0,04193

COST DIRECTE 57,78383
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,73351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,51734

P-122 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren, amb feltre de geotextil

Rend.: 1,000 38,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,000      x 0,74000 = 0,74000

Subtotal: 0,74000 0,74000
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200

Subtotal: 11,94400 11,94400
Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,520      x 20,05000 = 10,42600
BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm

de diàmetre
1,050      x 7,81000 = 8,20050

Subtotal: 19,36650 19,36650
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,61000 = 1,72200

Subtotal: 5,94900 5,94900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,17916

Subtotal: 0,17916 0,17916

COST DIRECTE 37,43866
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,12316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,56182
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P-123 GD5J5358 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 159,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,1502      x 107,62912 = 16,16589

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,18000 = 14,39991

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

0,066      x 58,39000 = 3,85374

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 103,30000 = 0,95036

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,50000 = 0,00450

Subtotal: 35,37440 35,37440
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,869 /R x 18,68000 = 53,59292
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,869 /R x 22,36000 = 64,15084

Subtotal: 117,74376 117,74376
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 1,76616

Subtotal: 1,76616 1,76616

COST DIRECTE 154,88432
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,64653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,53085

P-124 GD5P8DAG u Pericó sorral de formigó polímer format per un cos,
amb perfil lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària,
per acoblar tubs de drenatge, col·locat sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

Rend.: 1,000 113,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 22,36000 = 6,93160
A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,68000 = 8,59280

Subtotal: 15,52440 15,52440
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

0,1163      x 58,39000 = 6,79076

BD5P8DAG u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb
perfil lateral, de 310x500 mm i 400 mm d'alçària, per
acoblar a canals de 150 mm d'amplària, amb cistell i

1,000      x 87,44000 = 87,44000

reixa de fosa nervada classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, abatible
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Subtotal: 94,23076 94,23076
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,23287

Subtotal: 0,23287 0,23287

COST DIRECTE 109,98803
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,29964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,28767

P-125 GD5P8DZ1 u Pericó interceptor a dipòsit i sorral, de parets de
fàbrica d'obra de maó calat amb morter de ciment de
15 cms. de gruix, lliscades interiorment amb morter
de ciment, de 220x90 cms i 200 mm d'alçària de
dimensions interiors, amb connexions per a 4 tubs,
amb reixa interior de fosa i comporta manual de
tancament, col·locat sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix, i tapa superior registrable
de xapa reforçada sobre perfils d'acer extraibles.
Totalment acabat segons plànol de detall.

Rend.: 1,000 898,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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

0,1163      x 58,39000 = 6,79076

Subtotal: 6,79076 6,79076
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,68000 = 8,59280
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 22,36000 = 6,93160

Subtotal: 15,52440 15,52440

DD5P8DZ1 u Pericó interceptor a dipòsit i sorral, de parets de
fàbrica d'obra de maó calat amb morter de ciment de
15 cms. de gruix, lliscades interiorment amb morter
de ciment, de 220x90 cms i 200 mm d'alçària de
dimensions interiors, amb connexions per a 4 tubs,
amb reixa interior de fosa i comporta manual de
tancament, col·locat sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix, i tapa superior registrable
de xapa reforçada sobre perfils d'acer extraibles.
Totalment acabat segons plànol de detall.

1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 856,79076 856,79076
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,23287

Subtotal: 0,23287 0,23287

COST DIRECTE 872,54803
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,17644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 898,72447
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P-126 GD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

Rend.: 1,000 121,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000      x 114,95000 = 114,95000

Subtotal: 114,95000 114,95000
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,68000 = 1,34496
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,072 /R x 22,36000 = 1,60992

Subtotal: 2,95488 2,95488
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,04432

Subtotal: 0,04432 0,04432

COST DIRECTE 117,94920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,53848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,48768

P-127 GDB176A0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1,4x1,4 m

Rend.: 1,000 40,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,306 /R x 22,36000 = 6,84216

Subtotal: 6,84216 6,84216
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

0,4526      x 58,39000 = 26,42731

Subtotal: 26,42731 26,42731
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,306 /R x 18,68000 = 5,71608

Subtotal: 12,55824 12,55824
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,18837

Subtotal: 0,18837 0,18837

COST DIRECTE 39,17392
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,17522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,34914

P-128 GDD15099 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt

Rend.: 1,000 101,43 €1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200

Subtotal: 7,47200 7,47200
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,240 /R x 44,62000 = 10,70880

Subtotal: 10,70880 10,70880
Materials

BDD153A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm
i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 67,18000 = 70,53900

Subtotal: 70,53900 70,53900
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 16,41600 16,41600
Partides d'obra

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,0054      x 104,49112 = 0,56425

Subtotal: 0,56425 0,56425
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,24624

Subtotal: 0,24624 0,24624

COST DIRECTE 98,47429
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,95423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,42852

P-129 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, per transit pesat, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 133,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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 29,51000 = 1,05351

Subtotal: 1,05351 1,05351
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 22,36000 = 8,25084

Subtotal: 8,25084 8,25084
Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 112,75000 = 112,75000

Subtotal: 113,80351 113,80351
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,68000 = 7,65880

Subtotal: 15,90964 15,90964
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,23864

Subtotal: 0,23864 0,23864

COST DIRECTE 129,95179
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,89855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,85034

P-130 GG39BGZ2 m Subministre i col.locació de malla de senyalització en
rasa

Rend.: 1,000 0,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 19,82000 = 0,19820

Subtotal: 0,19820 0,19820
Materials

BG39BGZ2 m Malla de senyalització en rasa 1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00297

Subtotal: 0,00297 0,00297

COST DIRECTE 0,30317
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31227

P-131 HBC1HG01 u Balisa BLRA-751 de la casa ROS ALGUER SA Rend.: 1,000 185,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,68000 = 2,24160
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200

Subtotal: 6,86360 6,86360
Materials

BBC1HGZ1 u Balisa BLRA-751 de la casa ROS ALGUER SA 1,000      x 150,00000 = 150,00000
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

0,400      x 58,39000 = 23,35600

Subtotal: 173,35600 173,35600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,06864

Subtotal: 0,06864 0,06864
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COST DIRECTE 180,28824
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,40865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,69689

P-132 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 168,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 16,16000 = 24,24000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 50,00000 = 5,50000
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 7,74000 = 9,28800

Subtotal: 39,02800 39,02800
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 22,73000 = 27,27600
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,68000 = 37,36000
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 57,99000

Subtotal: 122,62600 122,62600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,83939

COST DIRECTE 163,49339
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,90480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,39819

P-133 XPAUSISO PA Aplicació de les mesures de seguretat i salut i
senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i
salut,i el pla de seguretat i salut. En cumpliment del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.
Durant l'obra l'import d'aquesta partida no podrà
reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 6.699,77 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM. 14   PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
1.- Pressupost de l’obra 
 
El pressupost de projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del 
procés de licitació de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals 
que aniran associats a l’adjudicació del contractista principal. Aquests valors són, segons 
detalla el pressupost de projecte,  945.789,88 € IVA inclòs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.- Pressupost per al coneixement de l’administració 
 
En paral·lel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o 
partides que si ve, van associades a la mateixa obra, no han de per què formar part de 
l’adjudicació del contractista i segurament aquestes seran tramitades de forma paral·lela a 
l’adjudicació de l’obra general. 
 
En aquest cas, els conceptes que queden segregats del pressupost general són els següents: 
 
· Control de qualitat de les obres – 7.466,10 € 
· Mesures impacte ambiental: Queden incloses al pressupost general de l'obra. 
 
D’aquesta forma, com a import a afegir dintre del pressupost per al coneixement de 
l’administració cal tenir en compte una previsió de set mil quatre-cents seixanta-sis euros 
amb deu cèntims (7.466,10 €) IVA inclòs. 
 
Per tant, tenint en compte l’import de l’obra definit en el punt anterior, el Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de nou-cents cinquanta-tres mil dos-
cents cinquanta-cinc euros amb noranta-vuit cèntims (953.255,98 €) IVA inclòs. 

 




