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Memòria
1

OBJECTE DEL PROJECTE

L’actuació prevista ve motivada pels episodis d'elevada terbolesa degut als períodes de
pluja, especialment primavera i tardor, de la captació del Canal d'Urgell, motiu pel qual
s'ha de millorar l'eliminació de la terbolesa a través del procés de filtració.
2

EMPLAÇAMENT

Amb 5.4 km². és el terme municipal de Fondarella és el més reduït del Pla d'Urgell i es
troba al sector centre de la comarca, prop de Mollerussa i dins el seu àmbit d'influència,
forma part, del paisatge i tarannà, dels pobles urgellesos (és regat per la Séquia Tercera, a
llevant, i pel Canal Auxiliar, a ponent, del canal d'Urgell). El poble de Fondarella és l'únic
nucli de població del municipi, que limita amb el termes de Palau d'Anglesola al (nord),
Mollerussa (est), Sidamon (Oest), i Torregrossa, al (sud). La carretera nacional II de
Barcelona a Lleida travessa el terme de llevant a ponent, seguida una mica més al nord
per la paral∙lela línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida per Manresa. Una carretera local
comunica el poble amb el Palau d'Anglesola i amb la N‐II. Bons camins veïnals porten a
Sidamon i a Mollerussa.

Imatge 1: Situació del municipi de Fondarella
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El poble de Fondarella s'alça a 243 m d'altitud, al sector del nord del terme, damunt la
línia de ferrocarril i la carretera. El nucli antic es troba al voltant de l'església parroquial de
Santa Maria, edifici d'origen romànic reformat el segle XV, amb façana simple de portal
adovellat i campanar de paret amb tres obertures, dins d'una línia que recorda la dels
Alamús. Es destaca l'antic casal dels senyors del poble, ara d'ús particular. La població ha
crescut vers el ferrocarril i la carretera i forma en un petit sector gairebé un continu urbà
amb la ciutat de Mollerussa, a la zona on es localitzen algunes de les indústries.
3

PETICIONARI

El peticionari del present projecte i alhora titular de la instal∙lació esmentada és l’Excm.
Ajuntament de FONDARELLA, amb NIF núm. P2511800A, domiciliat al c/ Rambla de la
Font nº 26, de la mateixa localitat de Fondarella (Pla d'Urgell) amb codi postal 25244.
A petició de l’il∙lustríssim Sr. Joan Reñé i Huguet, Alcalde de Fondarella, es redacta el
present projecte per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. Ramon Valls Ortiz, amb el número de
col∙legiat 16.437‐L, basant‐se en les dades facilitades per l’Ajuntament.
4

ANTECEDENTS

Com a antecedent del present projecte tècnic es detalla el següent document:
Títol: Memòria valorada de la millora de l'abastament en alta del nucli de Fondarella.
Autor: David Palou Lamarca (NIF 780783350‐C).
Data: 2 de Maig de 2017.
Objecte de l'actuació: Descriure i valorar les obres i instal∙lacions necessàries per la
millora de l'actual sistema d'abastament d'aigua potable en alta de Fondarella. On les
obres descrites consisteixen en: Plantejar una doble línia de filtració de doble etapa,
aprofitant els filtres existents. Renovar el material filtrant de l'interior dels filtres.
Introduir el sistema de filtració de carbó actiu. Desmuntar els elements hidràulics
existents per a la seva posterior substitució. Millorar l'emmagatzematge d'aigua en alta i
realització de les connexions necessàries.
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5

ACTUACIONS A LA PLANTA POTABILITZADORA

Les actuacions a realitzar a la potabilitzadora es descriuen a continuació:
 Càrregues amb arena silícia i antracita granulada.
L'actual planta disposa de filtres que treballen en paral∙lel i que no són capaços de
retenir els elements en suspensió. Amb la modificació projectada es preveu posar els
filtres en sèrie realitzant una filtració en doble etapa.
El sistema de filtració en doble etapa es composa de dos filtres, instal∙lats en sèrie,
dotats de tots els mecanismes i sistemes necessaris per a realitzar de forma
automàtica les funcions de servei i rentat de filtres.
Durant el rentat de filtres l'aigua bruta passa a través de les capes filtrants en direcció
descendent i es reté la matèria en suspensió. Quan el cicle de filtració ha finalitzat el
sistema realitza un cicle de rentat, tant ascendent com descendent.
El procés de filtració de doble etapa es basa en disposar dos minerals diferents en
capes successives verticals de forma que a la capa superior queda retinguda la
partícula més gran, seguit de les capes de granulometria decreixent. Llavors, la
densitat de material de cada etapa és creixent de dat a baix.
Mitjançant aquesta distribució és possible aconseguir una filtració en profunditat amb
una alta eficiència en la retenció de partícules en suspensió, amb el que resulta en
cicles de servei prolongats i millor qualitat del efluent que en sistemes convencionals.
Per sota dels llits filtrants es situaran llits de suport de granulometria i densitat
creixent de dalt a baix, per assegurar una distribució uniforme de l'aigua, en servei i en
contrarentat, i evitar la fuita de material.
La distribució de les granulometries dins de cada capa permet desenvolupar la filtració
de forma més gradual, evitant que les partícules en suspensió de mida més gran
rebleixin el filtre ràpidament.
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Les variacions en el flux a través de les capes de granulometria decreixent afavoreixen
la floculació per contacte, mecanisme pel que les substàncies en suspensió
s'adhereixen a la superfície dels grànuls del material filtrant en lloc de quedar atrapats
en els porus i rugositats dels mateixos, per tant , la retenció de sòlids en suspensió
respon no només a una acció mecànica d'intercepció si no que es tracta d'un procés
físico‐químic que provoca que els grànuls de material filtrant quedin coberts per
substàncies no dissoltes. La limitació de la floculació per contacte resideix en el fet que
un cop el filtre està saturat existeix una alta probabilitat de que es produeixin fuites de
terbolesa, perquè és tota la massa filtrant que reté els sòlids en suspensió.
 Subministrament i instal∙lació de compressor per a maniobra de vàlvules de 2CV a
220V. i assecador.
 Càrregues de carbó actiu.
 Buidat de filtres i tractament de residus.
6

ACTUACIONS A LES CONDUCCIONS

Les actuacions a realitzar a les conduccions es descriuen a continuació:
 Desmuntatge de la instal∙lació existent.
 Muntatge de connexionats d'entrada i sortida dels col∙lectors i vàlvules de
seccionament de ferro fos. Inclou la posada en marxa dels equipaments.
7

ACTUACIONS A LA INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA DE BT

Les actuacions a realitzar a la instal∙lació elèctrica de BT es descriuen a continuació:
 Quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color de 5,7 polsades, font
d'alimentació, autòmats programables, pilots, polsadors, cablejats, etc. Tot muntat,
instal∙lat i provat.
8

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el que s’indica en el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha redactat a
l’annex 1 el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball on es detallen els
següents aspectes:
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 La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball durant l’execució de les
diferents unitats de l’obra.
 La metodologia a adoptar a l’obra per al correcte compliment de les normes de
seguretat, per al seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes.
El pressupost general de l’obra incorpora una partida d’abonament íntegre per a
l’aplicació del previst en el Pla de Seguretat a l’Obra redactat pel Contractista. La partida
corresponent puja a un import PEM de 893,55 €. (corresponent al 1,65 % del pressupost).
9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d’aquest projecte constructiu es detalla a l’annex número 2.
10 TERMINI D’EXECUCIÓ

Degut a la urgència que requereix el funcionament de la instal∙lació es fixa un termini
d’execució de les obres completes que no haurà de ser superior als 2 mesos
11 PLÀNOLS

En el Document núm. 3 Plànols es pot consultar la ubicació de la planta potabilitzadora.
12 PRESSUPOSTOS


Pressupost d’execució per contracte
Pressupost d’execució material

54.109,84 .-€

13 % despeses generals

7.034,28 .-€

6% benefici industrial

3.246,59 .-€

SUMA

64.390,71 .-€

IVA 21%

13.522,05 .-€

Pressupost d’execució per contracte

77.912,76 .-€

Puja el pressupost d’execució per contracte a la quantitat de:
SETANTA-SET MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(77.912,76 .-€ ).
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Pressupost per al coneixement de l’Administració

Pressupost d’execució per Contracte

77.912,76 .-€

Serveis Afectats

0,00 .-€

Expropiacions

0,00 .-€

Pressupost per al coneixement de l’Administració

77.912,76.-€

El pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de:
SETANTA-SET MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(77.912,76 .-€ ).

13 DOCUMENTS INCLOSOS EN EL PROJECTE
Aquest projecte constructiu inclou els següents documents:

1 MEMÒRIA I ANNEXOS
1.1 MEMÒRIA
1.2 ANNEXOS
A01 Estudi de Seguretat i Salut
A02 Justificació de Preus
A03 Pla de treballs
2 PLÀNOLS
Núm.

1

Títol

Fulls

Índex i situació

Núm. total de fulls

1

1
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3 PLEC DE CONDICIONS
3.1. Aspectes generals
3.2. Requisits dels materials
3.3. Unitats d’obra, execució i control
4 PRESSUPOST
4.1 Amidaments
4.2 Quadres de preus
4.2.1 Quadres de preus núm. 1
4.2.2 Quadres de preus núm. 2
4.3 Pressupostos
4.3.1 Pressupostos parcials
4.3.2 Pressupost d’execució material
4.3.3 Pressupost d’execució per contracte

14 CONCLUSIONS
Amb tot l’exposat a la present memòria i la resta de documents, considerem el projecte
constructiu justificat i el sotmetem a l’aprovació de la Superioritat, si correspon.

Lleida, Abril de 2019

L’autor del projecte

Ramon Valls i Ortiz
Enginyer tècnic industrial
Núm. Col.: 16.437-L
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MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1

OBJECTE

El present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL es redacta per a la seva
aplicació durant les obres definides al projecte de condicionament dels elements de
filtratge de la planta potabilitzadora de Fondarella.
Aquest ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT ha de permetre, en compliment del R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre, analitzant el projecte imaginant la seva materialització a
l’obra, detectar els riscos i proposar les mesures preventives adients. També ha de
permetre servir de referència al Contractista adjudicatari per tal que desenvolupi el
corresponent PLA DE SEGURETAT i SALUT.
1.2

PROMOTORS

El Promotor de les obres és l'Ajuntament de Fondarella.
1.3

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

1.3.1



1.3.2

Descripció dels capítols d'obra
Substitució elements de filtratge potabilitzadora.
Conduccions.
Instal·lació elèctrica BT
Situació

El municipi de Fondarella es troba dins la comarca del Pla d'Urgell, amb una població al
2016 de 794 habitants i amb una superfície de 5,35 km2. Es troba a 243 metres
d'alçada.
1.3.3

Pressupost d’Execució Material del Projecte Constructiu

El Pressupost d’execució material del Projecte Constructiu és de 54.109,84.-€.
1.3.4

Termini d’execució

El termini d’execució de les obres s’estima en 2 mesos.
1.3.5

Nombre de treballadors

En els moments de màxima coincidència de personal en les diverses tasques del procés
constructiu el número total de treballadors es considera al voltant de QUATRE.
1.3.6

Pressupost de Seguretat i Salut

L’import de la partida alçada d’abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut puja
a la quantitat de 893,55-.€, a preus d’execució material, que s’inclou com a partida
alçada d’abonament íntegre en el pressupost del Projecte Constructiu.
1.4

CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA

Es prendran les mesures de protecció oportunes i adients per tal de cobrir el risc de les
persones alienes a l’obra que transitin en les seves immediacions.

1.5

CONDICIONS DE L’ENTORN

El medi on es realitzen les obres no suposen cap condicionament per al seu
desenvolupament.
1.6

CONDICIONS D’ACCÉS, NORMES INTERIORS DE POLICIA I AFECTACIONS
DE LA VIA PÚBLICA

Els diferent aspectes dels treballs constructius relacionats amb l’entorn immediat i
l’afecció a la via pública en general seran regulats per les Normatives i Reglaments que
siguin aplicables en cada cas.
1.7

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

Prèvia consulta a la Companyia Subministradora s’agafarà de la xarxa l’escomesa
general de l’obra, realitzant la companyia les seves instal·lacions, des de les quals es
procedirà a fer el muntatge de la instal·lació de l’obra. La instal·lació constarà de les
proteccions necessàries i la presa de terra.
1.8

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Es realitzaran les gestions oportunes amb la Companya Subministradora d’aigua per a
connectar a la canalització d’aigua més pròxima.
1.9

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

La senyalització i abalisament s’ajustarà a la Norma 8.3-IC. Senyalització d’Obres i
complementada, si fos necessari, amb la resta de Normatives i Reglaments que
defineixen criteris i mètodes per a la senyalització de les carreteres en general.
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1

MAQUINÀRIA i MITJANS AUXILIARS

Com a conseqüència de l’anàlisi dels treballs a realitzar, es defineix la tecnologia
constructiva aplicable i es preveu la utilització de la següent maquinària i mitjans
auxiliars:










Retroexcavadora
Excavadora
Motoanivelladora
Picó vibrant
Camió de transport de materials.
Autotrabuc (dúmper)
Martell pneumàtic
Formigonera elèctrica
Petita maquinària auxiliar. (radials, serres i altres)

Els riscs més freqüents associats a la utilització d’aquesta maquinària són:





Cops i talls per contacte amb elements mòbils de la petita maquinària auxiliar.
Projecció de partícules.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Cremades











Soroll.
Vibracions.
Pols ambiental
sobre esforços.
Atrapament.
Caigudes al mateix nivell.
Xocs de vehicles.
Caigudes des de la caixa del camió.
Atropellament amb vehicles en moviment.

2.2

RELACIÓ DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS A REALITZAR I AVALUACIÓ
INICIAL DELS RISCS ( ANNEX 1 )

A l’annex 1 es fa la l’avaluació inicial dels riscs associats a cada fase d’obra, a la
maquinària i als mitjans auxiliars que es preveu que s’utilitzin durant el
desenvolupament de les obres.
Dins cada apartat s’estudien els següents aspectes:
Fase d’obra:
-

Descripció de l’activitat
Identificació de riscos, avaluació i protecció de les activitats
Normes bàsiques de seguretat

Maquinària:
-

Característiques de la màquina
Normes d’utilització
Riscs
Proteccions individuals

Mitjans auxiliars:
-

3

Descripció del mitjà
Riscos, avaluació i proteccions de les activitats
Normes bàsiques de seguretat

ELEMENTS I SISTEMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En base a les característiques concretes de l‘obra a realitzar, les activitats i treballs
necessaris per dur-la a terme i els riscos detectats es presenten els elements i sistemes
de prevenció generals que cal introduir per tal de donar compliment al que estableix la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1 995, de 8 de novembre).
3.1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Es preveu la necessària utilització de:
Senyalització :
-

Senyalització de seguretat en el treball.
Perill indeterminat

-

Caiguda d’objectes.
Caiguda a diferent nivell.
Caiguda al mateix nivell.
Equip de primers auxilis.
Senyals i equips contra incendis
Extintors.
Localitzacions d’equips contra incendis.
Cinta de senyalització
Cinta de delimitació de la zona de treball
Protecció de persones contra contactes elèctrics
Proteccions i resguards de màquines
Manteniment del corresponent ordre i neteja
Prevenció d’ incendis

Proteccions :
3.2

Ús obligatori del casc de seguretat en tots els treballs.
Ús obligatori d’ulleres protectores de la vista, en treballs de demolició, repicat, talls
de ferro o elements metàl·lics.
Ús obligatori de protecció de les vies respiratòries, en treballs que generin pols.
Ús obligatori de protectors auditius, en l’ús de maquinària pneumàtica.
Ús obligatori de guants de neoprè en treballs de manipulació de formigó o morter ¡
guants de cuir per a la manipulació de ferros i materials diversos.
Ús obligatori de botes de seguretat en tots els treballs
Us obligatori de botes de seguretat impermeables en tot tipus de treballs humits.
Us obligatori de vestit d’aigua per a treballs amb pluja
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)

En la realització dels treballs i activitats descrits a l’apartat corresponent d’aquesta
memòria és necessari la utilització, en caràcter general, dels següents equips de
protecció personal :
3.3

Protectors auditius
Guants
Botes de seguretat
Roba de feina
Faixa antivibratòria
Faixa elàstica
Dèficits visuals.
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER A TREBALLADORS

S’hauran de disposar de vestuaris i serveis higiènics per als treballadors:
El nombre de treballadors, el termini d’execució de les obres i les característiques
d’aquestes ja han quedat definits a la Memòria Descriptiva d’aquest mateix document.
Els serveis higiènics tindran: 1 lavabo per cada 25 treballadors. Els amidaments
d’aquests elements es troba al Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT s’estudiarà l’emplaçament més adient de es
instal·lacions dels treballadors, i haurà de tenir-se en compte la seva neteja diària.
Les característiques concretes d’aquestes instal·lacions s’especifiquen al Plec de
Prescripcions i al Pressupost del present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

3.3.1

Normes generals de conservació i neteja

El terra, parets i sostres dels lavabos, vestuaris i dutxes seran continus, llisos i
impermeables; de tons clars i materials que permetin el rentat amb materials
desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària; tots els seus elements:
aixetes, desguassos, etc. estaran sempre en perfecte de funcionament i els armaris i
bancs aptes per al seu ús.
A l’oficina d’obra, en un quadre situat a l’exterior es col·locarà de forma ben visible,
l’adreça i telèfon del centre d’assistència mèdica d’urgència.
3.4

PREVENCIÓ D’INCENDIS I PLA D’EMERGÈNCIA

Les causes que propicien l’aparició d’un incendi són l’existència d’una font d’ignició
(fogueres, brases, energia solar, treballs de soldadura, connexions elèctriques,
cigarretes, etc.) junt amb una substància combustibles (encofrats de fusta, carburant per
la maquinària, pintures i vernissos, etc.) ja que el comburent (oxigen), es present en tots
els casos.
Per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica
provisional així com el correcte aplec de substàncies combustibles amb els envasos
perfectament tancats i identificats al llarg de l’execució de l’obra.
Els mitjans d’extinció seran els següents: extintors portàtils, instal·lant un de diòxid de
carboni de 12 Kg. a l’aplec de líquids inflamables; un de 6 Kg. de pols sec antibrasa a
l’oficina d’obra; un de diòxid de carboni de 12 Kg. al quadre general de protecció; un de
6 Kg. de pols sec antibrasa al magatzem d’eines i un de 12 Kg. de diòxid de carboni en
cada subquadre.
Així mateix, considerem que han de tenir-se en compte altres mitjans d’extinció, tal com
l’aigua, la sorra i eines d’ús comú (pales, pics, etc.).
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles; d’aquí la importància de l’ordre i la
neteja en totes les tasques. Existirà l’adequada senyalització, indicant els llocs de
prohibit fumar (aplec de líquids combustible), situació de l’extintor, camí d’evacuació,
etc.
Totes aquestes mesures han estat considerades per a que el personal extingeixi el foc
en la fase inicial, si és possible, o disminueixi els seus efectes, fins l’arribada dels
bombers, els quals, en tots els casos seran avisats immediatament.
En els taulells d’anuncis de l’obra i als responsables dels equips de treball se’ls farà
entrega de les normes de prevenció i evacuació en cas d’incendi a l’obra.
3.5
3.5.1

CONTROL DE SEGURETAT A L’OBRA
Formació i informació

Tot el personal de l’empresa principal com de les empreses subcontractistes, hauran de
rebre, tal com estableixen els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
la formació i informació , teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva,
tant en el moment de
la seva contractació com quan s’esdevinguin canvis en les funcions, tecnologies o
equips en relació a :

 Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tant els que afecten a l’empresa
en el seu conjunt com els que afecten cada tipus de lloc de treball o funció.
 Les mesures i les activitats de protecció i prevenció aplicables per tal d’eliminar o
reduir els riscs.
 Les mesures respecte a situacions d’emergència i tota la informació en relació al Pla
d’Evacuació.
3.5.2

Medicina preventiva i primers auxilis

Tot el personal que iniciï la seva activitat a l’obra haurà d’haver passat el corresponent
reconeixement mèdic.
S’haurà de disposar a l’obra d’una farmaciola per tal de proporcionar l’adequada
assistència inicial al accidentats. Tanmateix, serà necessari disposar d’un cartell de
telèfons d’assistència sanitària d’urgències en cas d’accident per tal de conèixer
l’emplaçament dels diferents centres mèdics on es possible traslladar l’accidentat.
3.5.3

Vigilància de la Salut

D’acord amb el que s’estableix a l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals
(31/1995), l’empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica
del seu estat de salut segons els riscs inherents al lloc de treball.
Els factors de risc a tenir en compte durant les obres :
-

Soroll, vibracions i pols
Moviments repetitius i/o sobreesforços
Estrès, calor i fred
Dèficits visuals

3.5.4

Posada en obra de les proteccions col·lectives

S’haurà de realitzar per personal especialitzat en aquesta activitat i coordinat pel
Delegat de Prevenció, estant format, almenys, per un oficial de segona i un peó.
Per part del Delegat de Prevenció, s’inspeccionarà diàriament l’estat de conservació de
les mesures de seguretat, procedint a encarregar la reparació o reposició de tots aquells
elements que així ho requereixin. D’aquestes operacions s’encarregaran els mateix
personal que les va executar.
Amb periodicitat setmanal, el Delegat o el Tècnic de Prevenció complimentaran els
comunicats de control i seguiment de seguretat necessaris segons la fase en què es
trobi l’execució de l’obra, entregant una còpia a la Direcció Facultativa.
3.5.5

Control dels equips de protecció individual

De forma permanent es comprovarà que el personal usen la peça de protecció
adequada segons les especificacions del Pla de Seguretat i Salut; per al
desenvolupament d’aquesta tasca serà necessari un dossier de control. L’operari
signarà un document justificatiu en el què es relacionin les peces de roba rebudes.
3.5.6

Control d’utilització de màquines, equips i mitjans auxiliars. Permís de foc

La utilització de màquines, eines i mitjans auxiliars vindrà controlada pel document tipus
d’autorització, que vindrà acompanyat de les normes de seguretat relacionades en el
Pla de Seguretat i Salut.

Serà en la fase d’acabats, en què predominen els materials combustibles a l’obra, quan
s’establiran permisos de treball per als soldadors i tot aquell personal que manipuli
elements amb risc d’incendi i/o explosió. A més, s’acotaran amb la senyalització
corresponent aquelles àrees en les que es prohibeixi fumar o produir flames.
4

CONCLUSIONS

Amb tot l’exposat en la present Memòria, així com en la resta de documents del present
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, aquest es considera suficientment justificat i
definitori.
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ANNEX 1. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

1
1.1

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDÀRIA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1432012

U

H1447005
H145C002

U
U

H1465275

U

H1474600
H147N000
H1481343

U
U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball,color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants
(EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /20 /25
26
17
2 /9 /10 /12 /20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

27
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X064

UA
U

Descripció
Cinturó portaeines

Riscos
9

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H153A9F1

UA
U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

Descripció
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Riscos
25
2 /4 /9 /10 /14
/17 /25 /26 /27
2 /4 /9 /10 /14
/17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000074
I0000076
I0000078
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
2
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
2
Ordre i neteja
17
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
26
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divisió de material en sec
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27

1
1.1

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS AMB CONTINGUT D’AMIANT

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS D’ELEMENTS AMB CONTINGUT D’AMIANT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS D’ENDERROC, POLS AMB FIBRES D’AMIANT
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1432012

U

H145C002

U

H1465275

U

H148U010

U

H144N020

U

H147N000

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us,
amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb
partícules perilloses
Equip de protecció respiratòria no autònom amb mànega d'aspiració d'aire amb
mascareta, màscara o broquet, homologat segons UNE-EN 138
Faixa de protecció dorsolumbar

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /12
/14 /20 /25
26
2 /9 /10 /12 /20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

17
17
13

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X064

UA
U

Descripció
Cinturó portaeines

Riscos
9

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H153A9F1

UA
U

HBBAB115

U

Descripció
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
25
2 /4 /9 /10 /14
/17 /25 /26 /27

HBBAF004

U

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 2 /4 /9 /10 /14
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /17 /25 /26 /27
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I000000
I000000
I000000
I000000
I000000
I000000
I000000
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000074
I0000076
I0000078
I0000096
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I000000
I000000
I000000

Descripció
Redacció del Pla general/específic de treball amb contingut d’amiant previ a l’inici dels
treballs
Ús de granota amb caputxa impermeable segons es descriu als EPI, amb mascaretes de
filtració tipus P3 com a mínim i guants de protecció.
Disposar de les instal·lacions sanitàries adequades per als treballadors
Utilitzar eines mecàniques per al tall dels materials
Aplicació del reg per a evitar pols
No fumar
Senyalitzar les zones de treball i d’aplec dels materials
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divisió de material en sec
No fumar
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar eines mecàniques per al tall dels materials
Aplicació del reg per a evitar pols
Disposar de les instal·lacions sanitàries adequades per als treballadors

Riscos
17
17
17
17
17
17
17
2
2
2
17
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /13
10
13
13
13
14
14 /27
26
14
17
17
17
17
25
25
25
25
25
26
27
17
17
17

2.3

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE TRAVES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ACCÉS FONS D’EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE LES TRAVES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1433115

U

H1447005
H145C002

U
U

H1465275

U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Màscara de protecció respiratòria (UNE EN 136:98)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25
26
17
1 /2 /3 /6 /9
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /6 /9 /12
/14 /16 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X036

UA
U

HX11X047

U

Descripció
Riscos
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 3
hidràulics o roscats
Apuntalament amb pannells sobre talús inestable
3

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi
HBB11111

UA
U

HBBAA005

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

Descripció
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
9 /12 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26
17
16
25
25
25
25
25
26
27

2.4

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1432012

U

H1445003
H1465275

U
U

H1474600
H147N000

U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar

Riscos
2 /4 /6 /12 /14
/25
26
17
2 /4 /6 /12 /14
/25

27
13

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H153A9F1

UA
U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

Descripció
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

Riscos
4 /12 /25
2 /4 /6 /12 /25
/26 /27
2 /4 /6 /12 /25
/26 /27
4 /12 /25

Codi
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
4
2 /6 /17
2 /6
2
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27

2.5

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

2

3

2

3

4

2

3

4

1

2

2

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1431101
H1433115

U
U

H1446004
H145C002

U
U

H1465275

U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94)
Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat (UNE EN
352-1:94, UNE EN 397:95+erratum:96 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)

Riscos
2 /4 /11 /12 /25
26
26
17
2 /4 /11 /12
2 /4 /11 /12 /25

27
13
2 /4 /11 /12 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X050
HX11X058
HX11X059

UA
U
U
U
M2

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Riscos
4 /11 /12
2 /12 /25
12 /25
4

Codi
H1522111

UA
M

H153A9F1

U

H15A2015
HBB11111

U
U

HBBAA005

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada en el terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Riscos
2 /4 /11 /25

12 /25
12 /25
2 /4 /11 /12 /25
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27

8
8.1

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS (SUB-BASES, TERRA, FORMIGÓ, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L’OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: US D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3
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2

2

2

1

2

1

2

2

2

1
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1

2
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2

2
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1

2

2

2
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2

1

2

1

3

3

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1421110

U

H1432012

U

H1445003
H1465275

U
U

H1474600
H147N000
H1481242

U
U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE
EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)
Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball, color beige per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%),
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN
340:94)

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /25
14
14
17
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /15 /25

27
13
15

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
Codi
H153A9F1

UA
U

HBBAB115

U

Descripció
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

Riscos
12 /25
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14

HBBAF004

U

ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

/15 /17 /27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /17 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000074
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10 /15
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /11 /12
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Formació
10 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12 /15
Elecció dels equips de manteniment
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
27
Reg de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar vibracions en origen
27

10.2

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES
Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3

4

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1411112

U

H1421110

U

H1446004
H145C002

U
U

H1465275

U

H147N000
H1481343

U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d’il·luminació autònoma (UNE EN 812:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94

Riscos
1 /2 /3 /4 /10 /11
/24 /25
6 /25
10 /18
17
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /24
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /18 /24 /25

13
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /18 /24 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X028
HX11X036

UA
U
U

HX11X039
HX11X041
HX11X045
HX11X047

U
U
U
U

Descripció
Riscos
Grua mòbil d'accionament manual
13
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 3
hidràulics o roscats
Carretó manual porta palets
13
Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats
11
Estrebat amb tensor en pou circular
3
Apuntalament amb panells sobre talús inestable
3

HX11X060
HX11X067
HX11X073
HX11X074

M
U
U
U

Cable d'acer de guiat de material suspès
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil

3 /11
11
17
17

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
HBB11111

UA
U

HBBAA005

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

Descripció
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
9 /12 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26
17
16
25
25
25
25
25
26
27

G12
G12.G01

CANONADES PER A FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC..)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROBES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D’ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D’ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
2
Situació: SOLDADURES
PER FLUÏDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
1
Situació: OXIACETILÈ
PROBES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
1
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

2

2

3

3

1

2

1

3

2

4

2

3

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

4

2

2

3

3

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1411112

U

H1421110

U

H1446004
H145C002

U
U

H1465275

U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d’il·luminació autònoma (UNE EN 812:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb

Riscos
1 /2 /3 /4 /10 /11
/24 /25
6 /25
10 /18
17
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /24
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /18 /24 /25

H147N000
H1481343

U
U

envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Faixa de protecció dorsolumbar
13
Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster 1 /2 /3 /4 /6 /10
i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, /11 /18 /24 /25
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X028
HX11X036

UA
U
U

HX11X039
HX11X041
HX11X045
HX11X047
HX11X060
HX11X067
HX11X073
HX11X074

U
U
U
U
M
U
U
U

Descripció
Riscos
Grua mòbil d'accionament manual
13
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 3
hidràulics o roscats
Carretó manual porta palets
13
Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats
11
Estrebat amb tensor en pou circular
3
Apuntalament amb panells sobre talús inestable
3
Cable d'acer de guiat de material suspès
3 /11
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
11
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
17
Detector de gasos portàtil
17

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
HBB11111

UA
U

HBBAA005

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

Descripció
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
9 /12 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26

I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

17
16
25
25
25
25
25
26
27

G17
G17.G01

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
U

H1411112

U

H1421110

U

H1446004
H145C002

U
U

H1465275

U

H147N000
H1481343

U
U

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g (UNE EN 812:98)
Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, dotat d’il·luminació autònoma (UNE EN 812:98)
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)
Mascareta de protecció filtrant contra partícules (UNE EN 149:92)
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95)
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i
falca
amortidora
d'impactes
al
taló
(UNE
EN
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97,
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96)
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93,
ENV 343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94

Riscos
1 /2 /3 /4 /10 /11
/24 /25
6 /25
10 /18
17
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /24
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /18 /24 /25

13
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /18 /24 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X028
HX11X036

UA
U
U

HX11X039
HX11X041
HX11X045
HX11X047
HX11X060
HX11X067
HX11X073

U
U
U
U
M
U
U

Descripció
Riscos
Grua mòbil d'accionament manual
13
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 3
hidràulics o roscats
Carretó manual porta palets
13
Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats
11
Estrebat amb tensor en pou circular
3
Apuntalament amb panells sobre talús inestable
3
Cable d'acer de guiat de material suspès
3 /11
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
11
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
17

HX11X074

U

Detector de gasos portàtil

17

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
HBB11111

UA
U

HBBAA005

U

HBBAB115

U

HBBAF004

U

HBC19081

M

Descripció
Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /3 /6 /9 /12
/25
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
1 /2 /3 /6 /9 /12
/17 /25 /26 /27
9 /12 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i abalissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26
17
16
25
25
25
25
25
26
27
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PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

19,35000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

18,27000

€

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

15,94000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

15,58000

€

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1Z13700

h

Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut

34,33000

€

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B1411111

u

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

6,55000

€

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,69000

€

B1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,12000

€

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

0,75000

€

B145A002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,77000

€

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,80000

€

B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

15,78000

€

B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

11,66000

€

B1482111

u

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

9,90000

€

B1483132

u

Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals

8,01000

€

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,57000

€

B1510003

m2

Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut

0,74000

€

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,16000

€

BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

133,51000

€

BQUAM000

u

Reconeixement mèdic

38,41000

€

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

H1213251

m2

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Unitats

5,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,160

/R x 15,94000

=

2,55040

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,080

/R x 18,27000

=

1,46160

Subtotal:

4,01200

4,01200

Maquinària
C1Z13700

h

Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut

0,040

/R x 34,33000

=

Subtotal:

1,37320
1,37320

1,37320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06018

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,44538
0,27227

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

H1411111

u

5,71765

Rend.: 1,000

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

Unitats

6,88

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1411111

u

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

1,000

x 6,55000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,55000

6,55000

6,55000
6,55000
0,32750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

H1421110

u

6,87750

Rend.: 1,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Unitats

7,02

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000

x 6,69000

Subtotal:

=

6,69000

6,69000

6,69000

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,69000
0,33450

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

7,02450

Rend.: 1,000

Unitats

16,93

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000

x 16,12000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,12000

16,12000

16,12000
0,80600

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

16,92600

Rend.: 1,000
Unitats

16,12000

0,79
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000

x 0,75000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,75000
0,75000

0,75000
0,75000
0,03750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

H145A002

u

0,78750

Rend.: 1,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Unitats

9,21

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B145A002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,000

x 8,77000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

8,77000

8,77000

8,77000
8,77000
0,43850

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

Rend.: 1,000

9,20850
19,74

€

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

ISO 20347

Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials
B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000

x 18,80000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,80000

18,80000

18,80000
0,94000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Rend.: 1,000
Unitats

18,80000

19,74000
16,57
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

1,000

x 15,78000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,78000
15,78000

15,78000
0,78900

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

16,56900

Rend.: 1,000
Unitats

15,78000

12,24
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000

x 11,66000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,66000
11,66000

11,66000
0,58300

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

H1482111

u

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

Rend.: 1,000
Unitats

11,66000

12,24300
10,40
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1482111

u

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

1,000

x 9,90000
Subtotal:

=

9,90000
9,90000

9,90000

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,90000
0,49500

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

10,39500

Rend.: 1,000
Unitats

8,41
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1483132

u

Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000

x 8,01000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,01000
8,01000

8,01000
8,01000
0,40050

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

Rend.: 1,000
Unitats

8,41050
2,70
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

1,000

x 2,57000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,57000
2,57000

2,57000
2,57000
0,12850

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1512005

m2

2,69850

Rend.: 1,000

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Unitats

4,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000
A01H2000

h
h

Manobre per a seguretat i salut
Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100

/R x 15,58000

=

1,55800

0,100

/R x 18,27000

=

1,82700

Subtotal:

3,38500

3,38500

Materials
B1510003

m2

Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200

x 0,74000

=

0,88800

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800

x 0,16000

=

0,12800

Subtotal:

1,01600

1,01600

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03385

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,43485
0,22174

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,65659

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

P-13

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000
Unitats

35,90
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 15,58000

=

15,58000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

1,000

/R x 18,27000

=

18,27000

Subtotal:

33,85000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,33850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

34,18850
1,70943

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

H16F1004

h

33,85000

Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

35,89793

Rend.: 1,000
Unitats

16,36
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 15,58000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,58000
15,58000

15,58000
0,77900

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Rend.: 1,000
Unitats

15,58000

16,35900
20,32
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

1,000

/R x 19,35000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,35000
19,35000

19,35000
0,96750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

20,31750

Rend.: 1,000
Unitats

19,35000

140,19
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000

x 133,51000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

133,51000
133,51000

133,51000
6,67550

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQUAM000
Materials

u

Reconeixement mèdic

Rend.: 1,000
Unitats

133,51000

140,18550
40,33
Preu

Parcial

€
Import

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA
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PARTIDES D'OBRA

BQUAM000

u

Reconeixement mèdic

1,000

x 38,41000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

38,41000
38,41000

38,41000
1,92050

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

40,33050

Rend.: 1,000
Unitats

38,41000

16,52
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 15,58000
Subtotal:

=

15,58000
15,58000

15,58000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,15580

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,73580
0,78679

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,52259
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1 OBJECTIUS
El present plec de condicions tècniques i particulars de SEGURETAT I SALUT, és un
document contractual d’aquesta obra que té per objecte :
1. Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari respecte d’aquest
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
2. Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte en l’obra.
3. Exposar les normes preventives d’obligat compliment en els casos determinats exigir
al Contractista adjudicatari que incorpori al seu PLA DE SEGURETAT I SALUT,
aquelles que són pròpies del seu sistema de construcció d’aquesta obra.
4. Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior d’allò
construït.
5. Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel PLA DE
SEGURETAT I SALUT, a la prevenció continguda en aquest ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.
6. Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar
amb la finalitat de garantir el seu èxit.
7. Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida
i la seva administració.
8. Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT, que
serveixi per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada.
Tot això, amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra sense
accidents ni malalties professionals, tot complint els objectius fixats en la memòria de
SEGURETAT I SALUT, que no es reprodueixen per economia documental, però que
han d’entendre’s com a transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual.
2 NORMES I CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PER TOTS ELS MITJANS DE
PROTECCIÓ COL·LECTIVA.
CONDICIONS GENERALS
A la Memòria d’aquest ESTUDI DE SEGURETAT per al desenvolupament de les obres
definides en aquest projecte constructiu, s’han definit els mitjans de protecció col·lectiva.
El Contractista adjudicatari és el responsable de que a l’obra, compleixin tots ells, amb
les següents condicions generals:
1. La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada en els plànols de
SEGURETAT I SALUT. El PLA DE SEGURETAT I SALUT els respectarà
fidedignament, excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada.
2. Les propostes alternatives que es presenten en el PLA DE SEGURETAT I SALUT,
requereixen per tal de poder ser aprovades, serietat i una representació tècnica de
qualitat, en forma de plànols d’execució d’obra.
3. Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en aplecs disponibles per a ús
immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el que es
preveu en el pla d’execució d’obra.

4. Abans de ser necessari el seu ús, estaran en aplec real en l’obra amb les condicions
idònies d’emmagatzematge per a la seva bona conservació. Seran examinades pel
Coordinador de Seguretat i Salut, per comprovar si la seva qualitat es correspon
amb la que es defineix en aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o amb la del
PLA DE SEGURETAT I SALUT que s’arribi a aprovar.
5. Seran instal·lades prèviament abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi el seu
muntatge. Queda prohibit el començament d’un treball o activitat que
requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta no estigui muntada totalment
en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.
6. El Contractista adjudicatari queda obligat a incloure i subministrar en el seu pla
d’execució l’obra la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de
cada una de les proteccions col·lectives que es contenen en aquest ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT seguint l’esquema del pla d’execució d’obra que
subministrarà inclòs en els documents tècnics esmentats.
7. Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva en ús en la que s’apreciïn
deterioraments amb disminució efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà, a
continuació, el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva
una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es
suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per
a evitar accidents. Aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l’ús
d’equips de protecció individual.
8. Durant la realització de l‘obra pot ser necessari variar la manera o disposició de la
instal·lació de la protecció col·lectiva prevista en el PLA DE SEGURETAT I SALUT
aprovat. Si això passa, la nova situació serà definida en els plànols de SEGURETAT
I SALUT per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests
plànols hauran de ser aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut.
9. Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir, treballadors
de l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, empreses
col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de
la propietat; visites de les inspeccions d’organismes oficials o de convidats per
diverses causes.
10. El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge,
manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus mitjans o
mitjançant subcontractació.
11. El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a
defensar-se d’idèntic risc. En conseqüència, la Direcció d’obra, no admetrà el canvi
d’ús de protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual.
12. EI Contractista adjudicatari queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista
muntada, les proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es
realitzi la investigació amb l’assistència expressa del Coordinador de Seguretat
Salut. En cas de falla per accident de persona o persones, es procedirà segons les
normes legals vigents, avisant a més sense demora, immediatament després que
ocorrin els fets, al Coordinador de Seguretat i Salut.

3 CONDICIONS TÈCNIQUES D’INSTAL·LACIÓ I ÚS DE LES PROTECCIONS
COL·LECTIVES
Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclogui en els diversos
apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús
juntament amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat, components d’ella i les
normes d’obligat compliment que s’han creat per que siguin complertes pels treballadors
que han de muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les.
Extintors d’incendis
QUALITAT:
-

Els extintors a muntar a l‘obra seran nous per estrenar.

Normes de seguretat d’obligat compliment:

-

Els extintors a instal·lar seran els coneguts amb el nom de “tipus universal” donades
les característiques de l’obra a construir.

-

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat
pel seu fabricant, que haurà de concertar el contractista principal de l’obra amb una
empresa especialitzada.

Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica
QUALITAT:
-

Seran nous per estrenar.

Estaran formats pels següents elements:
-

Portalàmpades estancs amb reixeta antiimpactes, amb ganxo per penjar i mànec de
subjecció de material aïllant d’electricitat.
Mànega antihumitat de la longitud que es necessiti en cada cas, evitant dipositar-la
sobre el paviment sempre que sigui possible.
Presa de corrent per clavilla estanca d’intempèrie.

Normes de seguretat d’obligat compliment:

-

Es connectaran a la presa de corrents instal·lats en els quadres elèctrics de
distribució de zona.
Si el lloc d’utilització és humit, la connexió elèctrica s’efectuarà a través de
transformadors de seguretat a 24 volts.
Responsabilitat
L’empresari principal serà responsable directe de que tots els portàtils d’obra
compleixin amb aquestes normes, especialment els utilitzats pels autònoms o els
subcontractistes de l’obra, fos quin fos el seu ofici o funció i especialment si el treball
es realitza en zones humides.

Transformadors d’energia elèctrica amb sortida a 24 volts (1000 W)
QUALITAT:
-

Per a la seguretat en la utilització racional de l’energia elèctrica, es preveu la
utilització de transformadors de corrent en sortida 24 V, la missió dels quals és la
protecció del risc elèctric en llocs humits.

Norma d’obligat compliment:
-

L’alimentació elèctrica d’il·luminació o de subministrament a les màquines eina que
han d’utilitzar-se en llocs de molta humitat (zones molles, entollades assimilables),
es realitzarà a 24 volts, utilitzant el transformador específic per a això.
Aquesta norma ha de ser acomplida per tots els operaris de l’obra, independentment
de la contracta a la qual pertanyin o bé treballen com a autònoms.

Interruptors diferencials de 30 mA
QUALITAT:
-

Nous per estrenar.

Tipus de mecanisme
Interruptor diferencial de 30 mA comercialitzat, per a la xarxa d’enllumenat; instal·lat en
el quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de
presa de terra de l’obra.
Instal·lació
En el quadre general d’obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de l’obra.
Manteniment
-

Es revisarà diàriament, procedint-se a la seva substitució immediata en cas d’avaria.
Diàriament es comprovarà que han estat puntejats, en cas afirmatiu, s’eliminarà el
pont i s’investigarà qui ha estat el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li el perillós de
la seva acció i conèixer els motius que el van portar a ella per tal d’eliminar-los.

Connexions elèctriques de seguretat
- Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o
unions estanques d’intempèrie. També s’acceptaran aquelles connexions directes a fils
sempre que quedin protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de fundes
termorretràctils aïllants o amb cinta aïllant d’auto-fosa en una sola per a auto-contacte.
4 CONDICIONS A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CONDICIONS GENERALS
Com a norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes operatius,
amb la finalitat d’evitar les condicions negatives al seu ús. Amb això es justifica que el
pressupost contempli qualitats que en cap moment han de ser rebaixades, doncs, aniria
en contra d’aquest objectiu general. Per això, s’especifica com a condició expressa que
tots els equips de protecció individual utilitzables en aquesta obra, compliran les
següents condicions generals.
1r. Tindran la marca CE
Si no existís la marca CE, en el mercat per a un determinat equip de protecció individual
de tots els ressenyats, i per tal que aquesta autoria de seguretat i salut autoritzi el seu
ús serà necessari :

1. Que estigui homologat M.T.
2. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels Estats
Membres de la Unió Europea.
3. Si no hi hagués l’homologació descrita en el punt anterior, seran admeses les
homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica.
De no complir-se en cadena cap dels dos supòsits expressats, ha d’entendre’s que
aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu ús en
aquesta obra.
2n. Els equips de protecció individual que compleixin en cadena amb les indicacions expressa
des en tot el punt anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència.

Arribant a la data de caducitat, es constituirà un aplec ordenat, que serà revisat pel
Coordinador de Seguretat per que autoritzi la seva eliminació de l’obra.
5 CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA EQUIP DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL, JUNTAMENT AMB LES NORMES PER A LA UTILITZACIÓ
D’AQUESTS EQUIPS.
A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual, juntament amb les
normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització.
Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes
Especificació tècnica
- Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil,
pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre
les dues pantalles. Model panoràmic, adaptable al cap amb bandes elàstiques tèxtils
contra les al·lèrgies. Amb marca CE, segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- En la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arrencament de
partícules, ressenyats dins l’anàlisi de riscos de la memòria.
Àmbit d’obligació de la seva utilització
- En qualsevol punt de l‘obra en el que es treballi produint o arrancant partícules.
Els que estan obligats a la utilització d’ulleres de seguretat contra la pols i els impactes:
- Peons i peons especialistes que utilitzin serres circulars en via seca, rossadores,
trepants, pistola fixa claus, polidores i pistoles endinsa claus. En general, tot
treballador que a judici del Coordinador de seguretat i salut, estigui subjecte al risc
de rebre partícules projectades als ulls.
Guants aïllants de l’electricitat en Baixa Tensió, fins a 430 volts
Especificació tècnica
- Unitat de guants aïllants de l’electricitat classe I, per a la utilització directa sobre
instal·lacions a 430 volts, com a màxim. Amb marca CE, segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- En tots els treballs en els que s’hagi d’actuar o manipular circuits elèctrics amb una
tensió no superior als 430 volts.

Àmbit d’obligació de la seva utilització
- En tota l’obra, durant les maniobres i instal·lació general elèctrica provisional d’obra
o definitiva, cablejat, quadres i connexions en tensió sempre que aquesta no pugui
ser evitada.
Els que estan obligats a la utilització dels quants aïllants de l’electricitat en B.T. fins a
430 V. :
-

Oficials i ajudants electricistes de les instal·lacions provisional, definitiva d’obra o de
manteniment d’aparells o màquines elèctriques que operin amb tensió elèctrica fins
a 430 volts.

Guants de cuir flor i loneta
Especificació tècnica
- Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior del palmell i dits de
la mà, dors de loneta de cotó, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell
de les mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE segons normes
EPI.
Obligació de la seva utilització
- En tots els treballs d’utilització d’eines manuals, pics i pales.
- En tots els treballs d’utilització i manipulació de puntals i revoltons.
- Manejament de sogues o cordes de control segur de càrregues en suspensió a
ganxo.
- En tots els treballs assimilables per analogia als citats.
Àmbits d’obligació de la seva utilització
- En tot el recinte de l’obra
Els que estan obligats a la utilització dels quants de cuir flor i loneta
- Peons en general
- Peons especialistes de muntatge d’encofrats.
- Oficials encofradors.
- Ferralles
- Personal assimilable per analogia de riscos en les mans als mencionats.
Guants de goma o de PVC
Especificació tècnica
- Unitat de parell de guants fabricats de goma o de “PVC”. Fabricats en una sola
peça, impermeables i resistents a ciments, pintures, sabons, detergents, amoníac,
etc. Comercialitzats en diferents talles. Amb marca CE segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització.
- Treballs per sostenir elements mullats o humits, Treballs de formigonat, curat de
formigons, morters, guixos, escaiola i pintures.
Àmbits d’obligació de la seva utilització
- En tot el recinte de l’obra.
Els que estan obligats a la utilització dels quants de poma o de “PVC”.
- Oficials i peons d’ajuda, el treball dels quals els obligui a fabricar, manipular o
estendre morters, formigons, pastes en general i pintura.
- Enlluïdors
- Oficials encofradors.

-

Paletes en general.
Qualsevol treballador la labor del quals sigui assimilable per analogia a les descrites.

Vestits de treball (granotes o bussos de cotó)
Especificació tècnica
- Unitat de granota de treball, fabricat en diversos talls i confecció en una sola peça,
amb tancament de doble cremallera frontal, amb un curt en la zona de la pelvis fins
a la cintura. Dotat de sis butxaques cada una d’elles tancades per una cremallera.
Estarà dotat d’una banda elàstica lumbar d’ajustament a la part dorsal a nivell de la
cintura. Fabricats en cotó cent per cent, en els colors blanc, groc o taronja. Amb
marca CE segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- En el seu treball a tots els treballadors de l’obra.
Àmbit d’obligació de la seva utilització
- En tota l’obra
Els que estan obligats a la utilització de vestits de treball
- Tots els treballadors de l’obra independentment que pertanyin a la plantilla de
l’empresa principal o treballin com a subcontractistes o autònoms.

Vestit impermeable de PVC a base de jaqueta i pantaló
Especificació tècnica
- Unitat de vestit impermeable per treballar. Fabricat en PVC, termosoldat, format per
jaqueta i pantaló. La jaqueta està dotada de dues butxaques laterals davanteres i de
tancament per botons simples. El pantaló es subjecta i ajusta a la cintura mitjan9ant
cinta de cotó embotida en el mateix. Amb marca CE segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- En aquells treballs subjectes a esquitxos o realitzats en llocs amb degoteigs o amb
temps plujós lleu.
Àmbit d’obligació de la seva utilització
- En tota l’obra.
Els que estan obligats a la utilització de vestit impermeable de PVC a base de
jaqueta i pantaló
-

Tots els treballadors de l’obra independentment l’empresa principal o
subcontractistes.
Sabates de seguretat fabricades en cuir amb puntera reforçada i plantilla contra
objectes punyents

Especificació tècnica
- Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir.
Comercialitzats en vàries talles; amb el taló encoixinat i dotats amb plantilla

antiobjectes punyents i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb una sola dentada
contra desplaçaments resistent a l’abrasió. Amb marca CE segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- Tots els treballadors de l’obra, independentment que pertanyin a la plantilla de
l’empresa principal o treballin com a subcontractistes autònoms.
Àmbit d’obligació de la seva utilització
- En tota l’obra.
Els que estan obligats a la utilització de sabates de seguretat fabricades en cuir amb
puntera reforçada i plantilla contra objectes punyents
-

Treballadors propis o subcontractats
Durant la visita als talls d’obra.
Direcció facultativa
Membres de propietat, aliens als membres de la direcció facultativa
Comandaments de les empreses participants
Cap d’obra
Ajudants del Cap d’obra
Encarregats
Capatassos
Auxiliar tècnics de l’obra
Visites d’inspecció

Màscara de paper filtrant contra la pols
Especificació tècnica
- Unitat de màscara simple, fabricada en paper filtre antipols per retenció mecànica
simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini
protegit per a la cara. Amb marca CE segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració de
pols.
Àmbit d’obligació de la seva utilització
- En tot el recinte de l‘obra en el que hi hagi atmosferes saturades de pols.
Els que estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols
- Oficials, ajudants i peons que manegin alguna de les següents emes: rossadora,
serra circular per a totxana en via seca, martell pneumàtic, direcció d’obra,
comandaments i visites si penetren en atmosferes amb pols.
Casc de seguretat
Especificació tècnica
- Unitat de casc de seguretat, fabricat en material plàstic, dotat d’un arnés adaptable
de recolzament sobre el crani i amb una banda contra la suor al front. Amb marca
CE segons normes EPI.
Obligació de la seva utilització
- En el seu treball, a tots els treballadors de l’obra.
Àmbit d’obligació de la seva utilització

-

En tot el recinte de l’obra.

Els que estan obligats a la utilització del casc de protecció.
- Tots els treballadors de l‘obra i visites.
6 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA
SENYALITZACIÓ DE RISCOS EN EL TREBALL
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril de
1997, que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes
específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre
de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Als textos dels amidaments i pressupost, s’especifiquen el tipus, model, dimensions i
material de cada una de les senyals previstes per ser utilitzades en l’obra.
Aquests textos han de tenir-se per transcrits a aquest plec de condicions tècniques
particulars, com a normes d’obligat compliment.
Descripció tècnica

QUALITAT: Seran noves a estrenar. Amb la finalitat d’economitzar despeses s’escullen i
valoren els models adhesius en tres mides comercialitzats: petit, mitjà gran. Senyal de
riscos en el treball normalitzat segons el R.D. 1403 de 1986 de 9 de maig. Amb la
finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest plec de condicions de
Seguretat i Salut, es tenen per transcrites les literatures dels amidaments referents a la
senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària.
7 DETECCIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCS HIGIÈNICS I AMIDAMENTS DE
SEGURETAT DELS RISCOS HIGIÈNICS
El constructor adjudicatari està obligat a recollir en el seu pla de seguretat i salut
realitzar a continuació, els amidaments tècnics dels riscs higiènics bé directament o
mitjan9ant la col·laboració o contractació d’uns laboratoris, mútues patronals o
empreses especialitzades, amb la finalitat de detectar i avaluar els riscs higiènics
previstos o que es poguessin detectar, al llarg de la realització dels Treballs.
8 SISTEMES APLICATS PER A L’AVALUACIÓ I DECISIÓ SOBRE LES
ALTERNATIVES PROPOSADES PEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, INCLOSES
EN AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
L’autoria de l’ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT, per avaluar les alternatives
proposades pel Contractista adjudicatari en el seu PLA DE SEGURETAT I SALUT,
utilitzarà els següents criteris tècnics:
8.1.- Respecte a la protecció col·lectiva
El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no
suposarà més riscos o no seran de més entitat que els que tenen la solució preventiva
decidida en aquest treball.
-

La proposta alternativa no exigirà fer un major nombre de maniobres que les
requerides per les que pretenen substituir; es considera que a major nombre de
maniobres, major quantitat de riscos.
No poden ser substituïdes per equips de protecció individual

-

No augmentarà les despeses econòmiques previstes.
No implicarà un augment del termini d’execució de l’obra.
No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT
Les solucions previstes en aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, que estiguin
comercialitzades amb garantia de bon funcionament, no podran ser substituïdes per
altres de tipus artesà (fabricades en taller o en l’obra), si no és que aquestes es
justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics i la
signatura d’un tècnic competent.

8.2.- Respecte a la protecció individual
-

Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
No augmentaran les despeses econòmiques previstes si no és que s’efectua la
presentació duna completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un augment
de la qualitat decidida en aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

8.3.- Respecte a altres assumptes
-

El PLA DE SEGURETAT I SALUT ha de contestar fidelment a totes les obligacions
contingudes en aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
El pla de Seguretat i salut reproduirà l’estructura d’AQUEST ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, amb la finalitat d’abreviar en tot el possible, el temps
necessari per realitzar el seu anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació.
El PLA DE SEGURETAT I SALUT subministrarà el pla d’execució de l’obra que
proposa el contractista adjudicatari com a conseqüència de l’oferta d’adjudicació de
l’obra, contenint, com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.

9 LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA
S’ha d’entendre transcrita tota la legislació laboral de l’Estat, que no es reprodueix per
economia documental. És d’obligat compliment el Dret Positiu de l’Estat i de les seves
Comunitats Autonòmiques aplicable a aquesta obra, per que el fet de la seva
transcripció o no, es irrellevant per aconseguir la seva eficàcia.
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en els següents RD, Ordres,
Reglaments, etc.:
•

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 31 de gener de 1940,
del Ministeri de Treball (BOE núm. 34, 03.02.1940). Reglament derogat, excepte
el capítol VII “bastides”, per la Ordenança General de Seguretat Higiene en el
Treball (Ordre de 9 de març de 1.971).

•

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 20 de maig de 1952,
del Ministeri de Treball (BOE n. 167 de 15.06.1952). Modificació de l‘art. 115.
Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE n. 356 de 22.12.1953).

•

Ordenança de Treball per a les indústries de construcció, vidre i ceràmica. Ordre
de 28 d’agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE n. 213 al 216, de 05 07 i
09.09.1970) (CE-BOE n. 249 del 17.10.1970). *Modificació de I’ordenan9a.
Ordre de 27 de juliol de 1973 (BOE n. 182 de 31 .07.1973>.

•

Ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 9.3.1971 del
Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16 i 17.03.1971). (CE-BOE n. 82 de
06.03.1971>.

•

Reglament d’aparells elevadors per a les obres. Ordre de 23-5-1977 del Ministeri
de Indústria (BOE n. 141 de 14.06.1977).(CE-BOE n. 170 de 18.07.1977). *
Modificació article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63 de 14.03.1981).

•

Reglament d’explosius. Decret 2114/1978, de 2 de març de la Presidència del
Govern (BOE n. 214 07.09.1978). * Modificació Reial Decret 829/1980, de 18
d’abril (BOE n. 109, 06.05.1980).

•

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 “Explosius
Voladures Especials” del capítol X “ Explosius” del Reglament General de
Normes Bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del
Ministeri de Indústria Energia (BOE n. 195 16.08.1994) (CE.- BOE n. 260c
31.10.1994)

•

Reglament de seguretat en les màquines. Reial Decret 1495/1986, de 26 de
maig, de la Presidència del Govern (BEO n. 173, 21 .07.1986) (CE — BOE n.
238, 04.10.1986) * Modificació. Reial Decret 590/1989, de 19 de maig, del
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE N. 132,
03.06.1989) * Instrucció tècnica complementària ITC-MSG-SM1. Ordre de 8
d’abril de 1991, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern (BOE n. 130, 31.05.1991). Modificació. Reial Decret 830/1991, de 24 de
maig, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE núm. 130 31/05/1991>.
Infraccions i sancions en l’ordre social. Llei 8/1 998, de 7 d’abril, de la “Jefatura
del Estado”. (BOE n. 91, 15.04.1988)

•
•

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells
elevadors i de manejament mecànic. R.D. 474/1988, de 30 de març del Ministeri
de Indústria i Energia (BOE n. 121, 20.05.1988

•

ITC-MIE-AEM2 “Grues desmuntables per a obres”. Ordre de 28 de juny de 1.988
del Ministeri de Indústria i Energia (BOE n. 162, 07.07.1988) (CE — BOE n. 239,
05.10.1988). * Modificació de l’ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE n. 98,
24.04.1990) (CE. BOE n. 115, 14.05.1990).

•

S’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament
d’aparells d’elevació i Manutenció referent a “grues mòbils autopropulsades
usades”. R.D. 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri de Indústria Energia
(BOE n. 24.12.1996>.

•

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats Membres sobre màquines. Reial
Decret 1435/1992, de 27 de
novembre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE n. 297, 11.12.1995) * Modificació Reial Decret 56/1995, de 20 de gener
(BOE n. 33, 08.02.1995) * Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial
Decret. Resolució d’1 de juny de 1996, del Ministeri de Indústria 1 Energia (BOE
n. 155, 27.06.1996).

•

•

Regulació de les condicions per a la comercialització 1 lliure circulació
intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 1407/1 992, de 20 de
novembre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern

(BOE n. 311 28.12.1992> (CE — BOE n. 42, 24.02.1993) * Modificació. R.D.
159/1 995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57 de
08.03.1995 (CE — BOE n., 57, 08.03.1995)
•

Reglament sobre Treballs amb risc d’amiant. Ordre de 31 d’octubre de 1984, del
Ministeri de treball (BOE n. 267, 07.11.1984) (CE — BOE n. 280, 22.11.1984) *
Normes complementàries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE n. 13, 15.01.1987)
* Prevenció 1 reducció de la contaminació del medi ambient produïda per
l’amiant. R.D. 108/1991, de 1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts
i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06.02.1991) (CE — BOE n.
43,19.02.1991)

•

Modificació dels articles 2, 3 i 13 de l’Ordre de 31 d’octubre de 1984, per la que
s’aprova el Reglament sobre Treballs amb risc d’amiant i l’article 2 de la Ordre
de 7 de gener de 1987, per la que s’estableixen normes complementàries al citat
reglament. Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministeri de Treball i Seguretat
Social (BOE n. 186, 05.08.1993).
S’estableix un certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries
d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988
del Departament de Indústria i Energia (DOGC n. 1075 30.11.1988)

•

•

S’estableixen els requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o
reiniciació d’activitats d’empreses i centres de treball. Ordre de 6 de maig de
1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16.05.1988)

•

Protecció dels treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al soroll
durant el Treball. R.D. 1316/1 989, de 27 d’octubre, del Ministeri de Relacions
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 263, 03.11.1989) (CE —
BOE n. 295, 09.12.1989 i n. 126 26.05.1990).
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. R.D. Legislatiu 1/1 995, de 24
de mar9, del Ministeri de Treball i Seguretat Social. (REO 29.3.1995).

•
•

Prevenció de riscos laborals. Llei 31/1 995, de 10 de novembre de la “Jefatura
del Estado” (BOE N. 269, 10.11.1995)

•

S’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997, de 17 de gener,
del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE n. 27 de 31.01.1996).
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el
Treball. R.D. 485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE n. 97, 23.04.1997)

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que comportin riscos , en particular dors lumbars per als treballadors.
R.D. 487/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. (BEO
n. 97, 23.04.1997).

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. R.D. 486/1997, de
14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE n. 97, 23.04.1997).

•

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la
Presidència. (BEO n. 124, 24.05.1997)

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual. R.D. 773/1997, de 30 de maig del
Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12.06.1997)

•

S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors dels equips de treball. R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, del
Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1 997).

•

S’aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut
dels treballadors en les activitats mineres. R.D. 1389/1997, de 5 de setembre,
del Ministeri de Indústria i Energia (BOE n. 240, 07.10.1997)

•

S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció. R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència
(BOE n. 256, 25.10.1997).

•

S’aprova el model de llibre d’incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de
gener de 1988 del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27.01.1998). Normes
per a la senyalització d’obres en les carreteres (O.M. 14-03/60 (BOE 23-03/60)

•

Norma de carreteres 8.3.l.C Senyalització d’Obres. Normes per a la
Senyalització, abalisament, Defensa, Neteja i Acabament d’Obres (O.M. 31-0887)

•

Rètols a les obres (OM 06-06-73) (BOE 18-06/87).

•

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.

10 CONDICIONS DE SEGURETAT DELS MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I
EQUIPS
Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a
dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la
seva funció.
L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes en el manual
d’ús editat pel seu fabricant.
Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran
incorporats els seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la
legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció en el recinte de l’obra de
mitjans auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior
Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereixen productes amb la marca
CE, el Contractista adjudicatari, en el moment d’efectuar l’estudi per a la presentació de
l’oferta d’execució de l’obra, els haurà de tenir presents i intentar incloure’ls, ja que són
per sí mateixos, més segurs que els no la tenen.
11 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS
TREBALLADORS I ÀREES AUXILIARS D’EMPRESA
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS AMB MÒDULS
PREFABRICATS COMERCIALITZATS METÀL·LICS
Aquests serveis queden resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics
prefabricats comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic,
muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon
anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments aclareixen les

característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i
instal·lació. Es considera unitat d’obra de seguretat la seva recepció, instal·lació,
manteniment, retirada i demolició de la solera dels fonaments.
Materials
a)

Fonaments de formigó en massa de 15 Mpa de ciment “Portland”.

b)

Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la
corrosió en les opcions de compra o de lloguer mensual. S’han previst en l’opció
de lloguer mensual, contenint la distribució i instal·lacions necessàries
expressades en el quadre informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària
per a la seva ventilació, amb vidre simple en les finestres, que a la vegada,
estaran dotades amb fulles practicables de corredora sobre guies metàl·liques,
tancades amb panys de pressió per grapa simple.

c)

Fusteria i portes de pas formades per tancaments directes per a mampara fulles
de pas de fusta, sobre quatre golfs metàl·lics. Les fulles de pas dels lavabos i
dutxes seran de les de tipus estriat a 50 cm. Sobre el paviment, amb tancament
de maneta i balda. Les portes d’accés tindran pany amb clau.

Instal·lacions
a)

b)

Mòduls dotats de fàbrica d’aixeta per a aigua calenta i freda i desguàs amb les
oportunes aixetes i aparells sanitaris i dutxes calculades en el quadre informatiu.
Totes les conduccions estan previstes el PVC.
D’electricitat muntada, iniciant-la des del quadre de distribució, dotat dels
interruptors magnetotèrmics i diferencials de 30 mA. Distribuïda amb mànega
contra la humitat, dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada
dos lavabos.

12 QUADRE INFORMATIU DE LES NECESSITATS PER AL CÀLCUL DE LES
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS
Superfície del vestuari 15 treb. x 2 m2 = 15
m2
Núm. guixetes 15 treb.
15 unitats
Núm. de bancs per a 3 persones 15 treb. : 3 treb. =
5 unitats
13 CONNEXIONS DE SERVEI
Es farà la connexió de servei en els punts disponibles a peu del lloc de treball, donat
que compta amb aquests serveis. Les condicions tècniques i econòmiques
considerades en aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, són les mateixes que les
senyalades per a l’ús d’aquests serveis en el plec de condicions tècniques particulars
del projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació.
14 CONNEXIONS DE SERVEI: ENERGiA ELèCTRICA, AIGUA POTABLE
El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans que es realitzi
l’oportuna connexió de servei elèctric de la mateixa, s’aconseguirà mitjançant la posada
en funcionament d’un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.

La connexió del servei d’aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament
especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit en el punt
anterior.
15 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A L’OBRA
Les obres poden incendiar-se com tothom coneix per tots els sinistres de
transcendència àmpliament divulgats pels mitjans de comunicació social. Aquesta obra,
com la majoria, està subjecta al risc d’incendi, per consegüent, per a evitar-los o
extingir-los, s’estableixen les següents normes d’obligat compliment.
1. Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització d’encenedors, realització de
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es
disposa en el lloc de risc d’un extintor idoni per a l’extinció del possible incendi.
2. El Contractista adjudicatari, està obligat a subministrar en el seu PLA DE
SEGURETAT I SALUT, un plànol, en el que es detallen unes vies d’evacuació per a
les fases de construcció segons el seu pla d’execució d’obra i la seva tecnologia
pròpia de construcció. Es evident que en la fase de projecte, no és possible establir
aquestes vies, si així es projectessin quedarien reduïdes al camp teòric.
3. S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús dels extintors que compleixin la
norma UNE 23.110, aplicant-se per extensió la norma CPI-96.
4. En aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, es defineixen una sèrie d’extintors
aplicant les esmentades normes. El seu lloc d’instal·lació serà accessible a tot el
personal. El Contractista adjudicatari, respectarà en el seu PLA DE SEGURETAT I
SALUT el nivell de prevenció dissenyat, malgrat la llibertat que se li atorga per a
modificar-lo segons la conveniència dels seus propis sistemes de construcció i
organització
NORMES PER A L’ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS
1.- En cas d’incendi despengi l’extintor
2.- Retiri el passador del cap que immobilitza el comandament
d’accionament.
3.- Posi’s a sotavent i eviti que les flames o el fum vagin cap a vostè.
4.- Accioni l’extintor dirigint el raig a la base de les flames, fins apagar-les
o esgotar el contingut
5.- Si observa que no pot dominar l’incendi, demani que algú avisi al
Servei Municipal de Bombers.
16 FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball
correcte a tot el personal al seu càrrec, és a dir, en el mètode dels treball segur; de
manera que tots els treballadors de les obres hauran de tenir coneixement dels riscos
propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a observar en determinades
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció
individual necessaris per a la seva protecció.
Independentment de la formació que rebin de tipus convencional, aquesta informació
especifica se’ls donarà per escrit.

17 CRONOGRAMA FORMATIU
El PLA DE SEGURETAT I SALUT haurà de preveure la realització d’uns cursos de
formació per als treballadors, capaços de cobrir els següents objectius generals:
1.

Divulgar els continguts preventius d’aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, i
una vegada convertit en PLA DE SEGURETAT I SALUT aprovat.

2.

Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació.

3.

Crear entre els treballadors un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

Pel que s’ha exposat, s’estableixen els següents criteris, per tal que siguin
desenvolupats pel PLA DE SEGURETAT I SALUT:
a) El contractista adjudicatari subministrarà en el seu PLA DE SEGURETAT I SALUT,
les dates en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscs
laborals, respectant els criteris que al respecte subministra aquest ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, en els seus apartats de “formes d’obligat compliment”.
b) El PLA DE SEGURETAT I SALUT recollirà l’obligació de comunicar a temps
als treballadors, les normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al marge de
l’original del citat document, l’oportú “He rebut’. Amb aquesta acció es compleixen dos
objectius importants: formar de manera immediata i deixar constància documental que
s’ha efectuat la formació.

18 MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIÓ, REPARACIÓ i SUBSTITUCIÓ DE LA
PROTECCIÓ COL·LECTIVA i DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
PROGRAMA D’AVALUACIÓ
El Contractista adjudicatari proposarà al Coordinador de Seguretat i salut, dins el seu
PLA DE SEGURETAT I SALUT, un programa d’avaluació del grau de compliment del
que disposa el text del plec de condicions en matèria de prevenció de riscos laborals,
capaç de garantir l’existència de la protecció decidida en el lloc i temps previstos,
garantint la seva eficàcia preventiva reial i el manteniment, reparació i substitució, en el
seu cas de totes les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà
com a mínim:
1.
2.
3.
4.
5.

La metodologia a seguir segons el propi sistema de constructiu del Contractista
adjudicatari.
Freqüència de les observacions o dels controls que es realitzaran.
Itineraris per a les inspeccions planejades.
El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques.
L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats.

No obstant el que s’ha escrit en l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats,
núm. 1r i 2n de l’índex d’aquest plec de condicions tècniques i particulars de seguretat
salut. Normes i condicions que han de complir tots els mitjans de protecció
col·lectiva i les dels equips de protecció individual respectivament.
19 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
ACCIONS A SEGUIR

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes,
entre les que destaquen les de difícil o nul control. Per això és possible que, malgrat tot
l’esforç desenvolupat i la nostra intenció preventiva, es produeixi algun fracàs.
El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dins el seu PLA DE SEGURETAT I
SALUT els següents principis de socors:
1. L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat per tal d’evitar l’empitjorament o
progressió de les lesions.
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell, i en el cas d’accident elèctric, es
suposarà sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran
les precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la
immobilització de l’accidentat, fins l’arribada de l’ambulància, de reanimació en el
cas d’accident elèctric.
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en
el possible, segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament a
l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel risc que impliquen
d’incomoditat per a l’accidentat.
4. El Contractista adjudicatari comunicarà a través del PLA DE SEGURETAT I SALUT
que composi, la infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la
que compte, per garantir l’atenció correcta als accidentats i la seva evacuació més
còmoda i segura d’aquesta obra.
5. El Contractista adjudicatari comunicarà a través del PLA DE SEGURETAT I SALUT
que composi, el nom i adreça del centre d’assistència més proper, previst per a
l’assistència sanitària dels accidentats , segons sigui la seva organització.
6. El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb
caràcters visibles a 2 m. de distància, en els que es subministri als treballadors i a la
resta de persones participants a l’obra, la informació necessària per conèixer el
centre d’assistència, la seva direcció, telèfons de contacte, etc. El Contractista
adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria en els següents llocs
de l’obra: accés a l’obra en sí; en l’oficina d’obra; en el vestuari higiene del personal;
en el menjador i en tamany d’un full Din- A4, en l’interior de cada maletí farmaciola
de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per
aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident laboral.
ITINERARI MÉS ADEQUAT A SEGUIR DURANT LES POSSIBLES EVACUACIONS
D’ACCIDENTATS
El Contractista adjudicatari queda obligat a incloure en el seu PLA DE SEGURETAT I
SALUT, un itinerari recomanat per tal d’evacuar als possibles accidentats, amb la
finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin empitjorar les possibles lesions
de l’accidentat.
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Contractista adjudicatari queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es
recullen en el quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per
a una millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia:
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

El Contractista adjudicatari inclourà, en el seu PLA DE SEGURETAT I SALUT, la següent
obligació de comunicació immediata dels accidents laborals:
Accidents de tipus lleu:
Al Coordinador de Seguretat i Salut: de tots i cada un d’ells, amb la finalitat d’investigar les
seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals
Accidents de tipus greu:
Al Coordinador de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar
les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat laboral en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
Accidents mortals:
Al Jutjat de guàrdia per tal que pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les investigacions
judicials.
Al Coordinador de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves
causes i adoptar les accions oportunes.
A l’Autoritat laboral en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents
laborals.
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
Per tal d’informar a l‘obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident
laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir en el seu PLA DE
SEGURETAT I SALUT, una síncope de les actuacions administratives a les que està
obligat legalment.
MALETÍ FARMACIOLA D’ASSISTÈNCIA IMMEDIATA ALS ACCIDENTATS DE L’OBRA
A l’obra s’instal·larà un maletí farmaciola de primers auxilis, que contingui tots els
articles que s’especifiquen a continuació:
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom o cristalmina,
amoníac, gasa estèril, cotofluix hidròfil estèril, esparadrap antial·lèrgic, bossa per a
aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits autoadhesius, analgèsics.
Els textos dels amidaments i pressupost especifiquen les qualitats i quantitats
necessàries que s’han de tenir per incloses en aquest plec de condicions tècniques i
particulars i que no es reprodueixen per economia documental.
20 CONTROL D’ENTREGA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
El Contractista adjudicatari, inclourà en el seu PLA DE SEGURETAT I SALUT el model
del comunicat d’entrega d’equips de protecció individual que tingui per costum utilitzar a
les seves obres. Si no el té l’haurà de composar i presentar a l’aprovació del
Coordinador de Seguretat i Salut.
Aquests comunicats estaran confeccionats per duplicat. L’original quedarà arxivat a
l’oficina d’obra, en poder de l’Encarregat de SEGURETAT I SALUT i la còpia s’entregarà
al Coordinador de SEGURETAT I SALUT.
21 PERFILS HUMANS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ
ENCARREGAT DE SEGURETAT I SALUT

En aquesta obra, per tal de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció i
protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà
contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra.
En conseqüència, l’autoria d’aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, considera
necessària la presència continua en [‘obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi
amb la seva labor quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en el PLA DE
SEGURETAT i SALUT.
TÈCNIC DE SEGURETAT
D’acord amb el que determina el RD 1627/1997, Cap 1, art. 2F i Cap 2, art. 3.2, per
aquesta obra serà precís el nomenament d’un Coordinador de Seguretat en la seva fase
d’execució.
22 NORMES D’ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITATS DEL PERSONAL DE
PREVENCIÓ
1.

Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada
conegudes les responsabilitats i funcions que accepten i que en síntesi es
resumeixen en aquesta frase: realitzar el seu treball el millor que puguin i amb la
màxima precaució i seguretat possibles contra els seus propis accidents. No tenen
responsabilitats diferents a les de qualsevol altre ciutadà que treballi en l’obra.

2.

El PLA DE SEGURETAT I SALUT, definirà els documents per que siguin signats
pels respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte revestir de
l’autoritat necessària a les persones que en general no estan acostumades a donar
recomanacions o no ho han fet mai.

23 NORMES D’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE MAQUINÀRIA I DE LES MÀQUINESEINA
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre
altres causes, pel voluntarisme mal entès, la manca d’experiència o de formació
ocupacional i la imperícia. Per evitar en allò possible aquestes situacions, s’implanta en
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada
màquina-eina.
1.

El Contractista adjudicatari queda obligat a composar segons el seu estil el següent
document i recollir-lo en el seu pla de seguretat i posar-lo en pràctica.

2.

Aquests documents es firmaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de
l’obra. La primera còpia s’entregarà firmada i segellada a l‘original, al Coordinador
de Seguretat i Salut; la tercera còpia s’entregarà firmada i segellada en original a
l’interessat.

24 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
SEGURETAT I SALUT

ADJUDICATARI

EN

MATÈRIA

DE

1) Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de
l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referides a la seguretat i salut
en el Treball.
2) Elaborar en el mínim espai de temps i sempre abans de començar l‘obra, un pla de
Seguretat i Salut complint amb l’articulat del RD 1627/1997, l’Ordre Ministerial del 20

de setembre de 1986, per la que s’estableix el “llibre d’incidències”, que respectarà
el nivell de prevenció definit en tots els documents d’aquest ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, requisit sense el que no podrà ser aprovat.
3) Incorporar al PLA DE SEGURETAT I SALUT, el pla d’execució de l’obra, que pensa
seguir, incloent desglossat, les partides de seguretat per tal que es puguin realitzar
en el temps i de manera eficaç. Per això seguirà fidelment com a model, el pla
d’execució d’obra que.
4) Presentar el PLA DE SEGURETAT i SALUT a l‘autor de l‘ESTUDI DE SEGURETAT
i SALUT abans de l’inici de l‘obra, per tal que pugui composar tramitar l‘informe
oficial preceptiu davant la dependència de l’Administració a la que està adscrita
aquesta obra. Realitzar tots els ajustaments que siguin necessaris per que l‘informe
sigui favorable i esperar l‘aprovació expressa del PLA DE SEGURETAT I SALUT
atorgada per aquesta dependència oficial, sense començar l‘obra abans que
aquesta es produeixi documentalment.
5) Notificar a la Coordinador de Seguretat i Salut, amb quinze dies d’antelació, la data
en la que es pensen iniciar els Treballs, amb la finalitat que es pugui programar les
seves activitats i assistir a la firma de l‘acta de replantejament, ja que aquest
document, és el que posa en vigència el contingut del pla de seguretat i salut que
s’aprovi.
6) En el cas que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de l‘estudi i els
del PLA DE SEGURETAT i SALUT que presenti el Contractista adjudicatari, acordar
les diferències i donar-les la solució més oportuna, amb l‘autoria de l‘ESTUDI DE
SEGURETAT i SALUT abans de la signatura de l‘acta de replantejament.
7) Transmetre la prevenció continguda al PLA DE SEGURETAT i SALUT aprovat, a
tots els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l‘obra i fer-los complir
amb les condicions i prevenció en ell expressades.
8) Entregar a tots els treballadors de l‘obra independentment de la seva afiliació
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual
definits en el plec de condicions tècniques i particulars DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT aprovat, per que puguin utilitzar-se de forma immediata eficaç.
9) Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides en el plec de condicions
tècniques i particulars del PLA DE SEGURETAT I SALUT aprovat, segons el
contingut en el pla d’execució d’obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició
i retirar-la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat per protegir a tots els
treballadors de l‘obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal,
subcontractistes o autònoms.
10) Muntar a temps segons allà contingut en el pla d’execució d’obra, contingut AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT aprovat: les instal·lacions provisionals per als
Treballadors. Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de
posició necessaris, les reposicions del material fungible i la retirada definitiva,
coneixedor de que es defineixen i calculen aquestes instal·lacions per ser utilitzades
per tots els treballadors de l‘obra independentment de la seva afiliació empresarial
principal, subcontractistes o autònoms.
11) Complir fidelment amb allà expressat al plec de condicions tècniques particulars del
PLA DE SEGURETAT i SALUT aprovat a l‘apartat: accions a seguir en cas
d’accident laboral.

12) Informar immediatament dels accidents lleus greus, mortals o sense víctimes al
Coordinador de Seguretat i Salut tal com queda definit a l’apartat: accions a seguir
en cas d’accident laboral.
13) AI llarg de l‘execució de l‘obra, realitzar i donar compte d’això al Coordinador de
Seguretat i Salut, l’anàlisi permanent de riscos al que com a empresari està obligat
per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de riscos laborals, amb la
finalitat de conèixer i prendre les decisions que siguin oportunes.
25 EL PLA DE SEGURETAT I SALUT
El pla de seguretat i salut el confeccionarà el Contractista adjudicatari, complint els
següents requisits. Si incompleix quelcom, l‘aprovació del pla de SEGURETAT I SALUT
no podrà ser atorgada.
1) Omplirà les especificacions dels ReiaIs Decrets 1627/1997 i concordants s’haurà de
confeccionar abans de la firma de l’acta de replantejament, sent requisit
indispensable el que es pugui aprovar abans de procedir a la firma de la citada acta,
que recollirà expressament el compliment de tal circumstància.
2) Respectarà escrupolosament el contingut de tots els documents integrants de
l’estudi de seguretat i salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de
construcció que és pròpia com a contractista adjudicatari, analitzant i completant tot
allà que creu necessari per aconseguir el compliment dels objectius continguts en el
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. A més està obligat a subministrar, els
documents i definicions que en aquest s’exigeixen, especialment el pla d’execució
d’obra, contenint de forma desglossada les partides de Seguretat i Salut. Per això,
prendrà com a model de mínims el pla d’execució d’obra que s’inclou en aquest
estudi de seguretat i salut per l’obra.
3) Respectarà l’estructura exigida en l‘ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
4) Subministrarà els plànols de qualitat tècnica, plànols d’execució d’obra amb els
detalls oportuns per a la seva millor comprensió.
5) No contindrà croquis de les anomenades fitxes de seguretat de tipus publicitari,
humorístic o dels denominats de divulgació, excepte si els inclou en una separata
formativa-informativa pels treballadors totalment separada de cos documental del
PLA DE SEGURETAT I SALUT. En qualsevol cas, aquests croquis esmentats, no
tindran categoria de plànols de seguretat i en conseqüència, mai s’acceptaran com a
substitutius d’aquests.
6) No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a el que
s’especifica en els apartats anteriors.
7) L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada en cada pàgina i en cada
plànol del PLA DE SEGURETAT i SALUT.
8) El nom de l‘obra apareixerà en l’encapçalament de cada pàgina i el caixetí
identificatiu de cada plànol.
9) Es presentarà enquadernat en Din A4, amb anelles, cargols, espiral de plàstic o amb
filferro continu.
10) Tots els seus documents; memòria, plec de condicions tècniques i particulars,
amidaments i pressupost, estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell

oficial del contractista adjudicatari de l‘obra. Els plànols, tindran imprès el segell
mencionat en el seu caixetí identificatiu o caràtula.
26 LLIBRE D’ORDRES
Les ordres de Seguretat i Salut es rebran del Coordinador de Seguretat i Salut
mitjançant la utilització del Llibre d’Ordres de l‘obra. Les anotacions així exposades
tenen rang d’ordres o comentaris necessaris per l’execució de l’obra i, en conseqüència,
hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l‘obra.
27 CONCLUSIONS
Amb tot l’exposat en el present Plec de Condicions, així com en la resta de documents
del present ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT laboral en el treball, aquest es considera
suficientment justificat i definitori.

(66Document núm. 4
Pressupost

(664.1. Amidaments

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
01

H1213251

m2

PRESSUPOST 04-2019 ESS
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
IMPLANTACIONS D'OBRA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQUA1100

u

HQUZM000

h

1

01
01
02

H1411111

u

H1421110

u

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

H1433115

u

H1441201

u

H145A002

u

H1465275

u

H1474600

u

4,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

7

4,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

6

4,000

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
AMIDAMENT DIRECTE

5

4,000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

4,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

2,000

PRESSUPOST 04-2019 ESS
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
PROTECCIONS INDIVIDUALS

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

10,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

4,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
EUR

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
8

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE

9

H1482111

u

11 H1484110

u

1

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Samarreta de treball, de cotó

01
01
03

H15Z1001

h

PRESSUPOST 04-2019 ESS
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
PROTECCIONS COL·LECTIVES

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
04

H16F3000

h

H16F1004

h

4,000

PRESSUPOST 04-2019 ESS
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
MESURES PREVENTIVES

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

2

2,000

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

u

Obra
Capítol
Titol 3

4,000

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE

10 H1483132

2,000

4,000

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR

2

(664.2. Quadre de preus núm. 1

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

H1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

5,72

€

P-2

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,88

€

P-3

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

7,02

€

P-4

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

16,93

€

P-5

H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

0,79

€

P-6

H145A002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

9,21

€

P-7

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,74

€

P-8

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

16,57

€

P-9

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

12,24

€

P-10

H1482111

u

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

10,40

€

P-11

H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

8,41

€

P-12

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

2,70

€

P-13

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

35,90

€

P-14

H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

16,36

€

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-15

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-16

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
(CENT QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-17

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

Pàg.:

2

20,32

€

140,19

€

16,52

€

(664.3. Quadre de preus núm. 2

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

H1213251

H1411111

m2

u

B1411111

P-3

H1421110

u

u

B1421110

P-4

H1433115

u

u

B1433115

P-5

H1441201

u

u

B1441201

P-6

H145A002

u

P-7

H1465275

u

u

B1465275

P-8

H1474600

u

u

B1474600

€

5,72000

€

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

6,88

€

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

6,55000

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,02

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes

6,69000

H1481131

u

B1481131

€

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,93

€

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes

16,12000

€

0,79

€

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Altres conceptes

0,75000
0,04000

€
€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,21

€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes

8,77000

H1482111

u

€

0,44000

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,74

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes

18,80000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Altres conceptes

P-10

€

0,81000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
u

€

0,33000

Altres conceptes
P-9

€

0,33000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
u

1

5,72

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
Altres conceptes

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
u

B145A002

Pàg.:

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

€

0,94000

€

16,57

€

15,78000
0,79000

€
€

12,24

€

11,66000
0,58000

€
€

10,40

€

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B1482111

u

Pàg.:

2

9,90000
0,50000

€
€

8,41

€

8,01000
0,40000

€
€

2,70

€

Altres conceptes

2,57000
0,13000

€
€

Altres conceptes

35,90
35,90000

€
€

Altres conceptes

16,36
16,36000

€
€

Altres conceptes

20,32
20,32000

€
€

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

140,19

€

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
Altres conceptes

133,51000

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
Altres conceptes

P-11

H1483132

u

B1483132

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals
u

Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals
Altres conceptes

P-12

H1484110

u

B1484110

P-13

P-14

P-15

P-16

H15Z1001

H16F1004

H16F3000

HQUA1100

u

h

HQUZM000

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

u
u

h

Samarreta de treball, de cotó

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

h

BQUA1100

P-17

Samarreta de treball, de cotó

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
Altres conceptes

€

6,68000

€

16,52
16,52000

€
€

(664.4 Pressupost d’execució material

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 04-2019 ESS

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

Titol 3

01

IMPLANTACIONS D'OBRA

1

1 H1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P 1)

5,72

10,000

57,20

2 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 16)

140,19

1,000

140,19

3 HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 17)

16,52

2,000

33,04

TOTAL

Titol 3

01.01.01

230,43

Obra

01

Pressupost 04-2019 ESS

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

Titol 3

02

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

6,88

4,000

27,52

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

7,02

4,000

28,08

3 H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)

16,93

4,000

67,72

4 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,79

4,000

3,16

5 H145A002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 6)

9,21

4,000

36,84

6 H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

19,74

4,000

78,96

7 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8)

16,57

2,000

33,14

8 H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 9)

12,24

4,000

48,96

9 H1482111

u

Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 10)

10,40

2,000

20,80

10 H1483132

u

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 11)

8,41

2,000

16,82

11 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 12)

2,70

4,000

10,80

TOTAL

Titol 3

01.01.02

372,80

Obra

01

Pressupost 04-2019 ESS

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

Titol 3

03

PROTECCIONS COL·LECTIVES

EUR

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

PRESSUPOST

1 H15Z1001

TOTAL

h

Titol 3

Pàg.:

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 13)

35,90

4,000

01.01.03

2

143,60

143,60

Obra

01

Pressupost 04-2019 ESS

Capítol

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

Titol 3

04

MESURES PREVENTIVES

1 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 15)

20,32

4,000

81,28

2 H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 14)

16,36

4,000

65,44

TOTAL

Titol 3

01.01.04

146,72

EUR

PRESSUPOST ESS PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS
DE FILTRATGE DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
893,55
Obra

01

Pressupost 04-2019 ESS

893,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
893,55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 04-2019 ESS
893,55
893,55

euros

Annex 1.2.2 Justificació de Preus

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS DE FILTRATGE
DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0112000

h

Cap de colla

21,13000

€

A0121000

h

Oficial 1a

19,95000

€

A012M000

h

Oficial 1a electricista

21,57000

€

A013E000

h

Ajudant electricista

18,68000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

17,73000

€

A013U001

h

Ajudant

17,73000

€

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS DE FILTRATGE
DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA
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Pàg.:

2

MATERIALS

2.500,00000

€

250,00000

€

Materials necessaris per a muntatge de connexionats d'entrada i sortida de col·lectors i vàlvules de
seccionament de ferro fos.

6.500,00000

€

B03DU005

u

Materials per a càrregues de carbó actiu

B060U320

m3

Materials necessaris per a buidat dels filtres i tractament de residus

BFCOV001

ut.

BFZOV001

ut.

Materials necessaris per compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador

2.350,00000

€

BG00V003

ut

Materials necessaris per a càrregues d'arena silícia i antracita granulada

2.131,49000

€

BG11V001

ut

Materials necessaris per a instal·lació de quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color
de 5,7 polsades, font d'alimentació, autòmats programables, pilots, pùlsadors, cablejats, etc. Tot
mutat, instal·lat i provat.

15.866,44000

€
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3

PARTIDES D'OBRA

P-1

F111V010

u

Càrregues d'arena silícia i antracita granulada

Rend.: 0,999
Unitats

2.816,35
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a electricista

14,000

/R x 21,57000

=

302,28228

A013M000

h

Ajudant muntador

14,000

/R x 17,73000

=

248,46847

Subtotal:

550,75075

550,75075

Materials
BG00V003

ut

Materials necessaris per a càrregues d'arena silícia i
antracita granulada

1,000

x 2.131,49000 =
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.131,49000
2.131,49000

2.682,24075
134,11204

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

FP11V010

u

Càrregues de carbó actiu

Rend.: 1,124
Unitats

2.131,49000

2.816,35279
2.855,93
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

6,000

/R x 19,95000

=

106,49466

A013U001

h

Ajudant

6,000

/R x 17,73000

=

94,64413

A0112000

h

Cap de colla

1,000

/R x 21,13000

=

18,79893

Subtotal:

219,93772

219,93772

Materials
B03DU005

u

Materials per a càrregues de carbó actiu

1,000

x 2.500,00000 =
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.500,00000
2.500,00000

2.719,93772
135,99689

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

FP11V011

u

Buidat dels filtres i tractament de residus

Rend.: 0,988
Unitats

2.500,00000

2.855,93461
832,86
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

12,000

/R x 17,73000

=

215,34413

A0121000

h

Oficial 1a

12,000

/R x 19,95000

=

242,30769

A0112000

h

Cap de colla

4,000

/R x 21,13000

=

85,54656

Subtotal:

543,19838

543,19838

Materials
B060U320

m3

Materials necessaris per a buidat dels filtres i
tractament de residus

1,000

x 250,00000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

250,00000
250,00000

5,00 %

250,00000
793,19838
39,65992
832,85830
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4

PARTIDES D'OBRA

P-4

FQ11V010

u

Compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a
220 V i assecador

Rend.: 0,924
Unitats

2.975,19
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant electricista

9,000

/R x 18,68000

=

A0112000

h

Cap de colla

4,000

/R x 21,13000

=

91,47186

A012M000

h

Oficial 1a electricista

9,000

/R x 21,57000

=

210,09740

Subtotal:

181,94805

483,51731

483,51731

Materials
BFZOV001

ut.

Materials necessaris per compressor per a maniobra
de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador

1,000

x 2.350,00000 =
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.350,00000
2.350,00000

2.833,51731
141,67587

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

FQ11V011

u

Muntatge de connexionats d'entrada i sortida de
col·lectors i vàlvules de seccionament de ferro fos.
Inclou la posada en marxa dels equipaments

2.975,19318

Rend.: 0,983

Unitats

2.350,00000

8.034,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

16,000

/R x 19,95000

=

324,72024

A0112000

h

Cap de colla

8,000

/R x 21,13000

=

171,96338

A012M000

h

Oficial 1a electricista

16,000

/R x 21,57000

=

351,08850

A013E000

h

Ajudant electricista

16,000

/R x 18,68000

=

304,04883

Subtotal:

1.151,82095

1.151,82095

Materials
BFCOV001

ut.

Materials necessaris per a muntatge de connexionats
d'entrada i sortida de col·lectors i vàlvules de
seccionament de ferro fos.

1,000

x 6.500,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6.500,00000

6.500,00000

7.651,82095
382,59105

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

FQ11V012

u

8.034,41200

Rend.: 1,000

Quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a
color de 5,7 polsades, font d'alimentació, autòmats
programables, pilots, pùlsadors, cablejats, etc. Tot
mutat, instal·lat i provat.

Unitats

6.500,00000

17.851,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

8,000

/R x 21,13000

=

169,04000

=

517,68000

=

448,32000

A012M000

h

Oficial 1a electricista

24,000

/R x 21,57000

A013E000

h

Ajudant electricista

24,000

/R x 18,68000
Subtotal:

1.135,04000

Materials
BG11V001

ut

Materials necessaris per a instal·lació de quadre
elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color de

1,000

x 15.866,4400 =

15.866,44000

1.135,04000
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Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

5,7 polsades, font d'alimentació, autòmats
programables, pilots, pùlsadors, cablejats, etc. Tot
mutat, instal·lat i provat.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15.866,44000

5,00 %

15.866,44000
17.001,48000
850,07400
17.851,55400

€
Rend.: 1,000
893,55
Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut
_____________________________________________________________________________________________________________

P-7

PPA1VSS2

pa

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS DE FILTRATGE
DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES ALÇADES

XPA1VOC1

pa

€
Partida alçada a justificar de desmuntatge de la
Rend.: 1,000
17.850,00
instal·lació existent
_____________________________________________________________________________________________________________

Annex 1.2.3 Pla de treballs

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS DE FILTRATGE
DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA
Annex 1.2.3 Pla de Treballs.

ANNEX PLA DE TREBALLS

Mes 1

Mes 2

Càrregues d'arena silicia i antracita granulada
Compressor i assecador
Càrregues de carbó actiu
Buidat de filtres i tractament de residus
Desmuntatge de la instal·lació
Muntatge de conexionats d'entrada i sortida
Quadre elèctric, autòmats programables, pulsadors
Seguretat i Salut

1.2.3 - 1

____________________________________________________________________________

Document núm. 2
Plànols
__________________________________________
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Document núm. 3
Plec de Condicions
__________________________________________
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ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS
ASPECTES GENERALS

A‐2.1.‐ DISPOSICIONS GENERALS
A‐2.1.1.‐ OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
A‐2.2.‐ DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES
A‐2.2.1.‐ OBRES QUE COMPRENEN EL PROJECTE
A‐2.2.2.‐ DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES
A‐2.2.3.‐ COMPATIBILITATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS
A‐2.2.4.‐ DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
A‐2.3.‐ JURISDICCIÓ COMPETENT
A‐2.4.‐ RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
A‐2.5.‐ ACCIDENTS DE TREBALL
A‐2.6.‐ DANYS I PERJUDICIS A TERCERS
A‐2.7.‐ ANUNCIS I CARTELLS
A‐2.8.‐ CÒPIA DE DOCUMENTS
A‐2.9.‐ SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
A‐2.10.‐ TROBALLES
A‐2.11.‐ CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
A‐2.12.‐ OMISSIONS : BONA FE
A‐2.17.‐ REPLANTEIG DE LES OBRES
A‐2.18.‐ SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

REQUISITS DELS MATERIALS
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A‐3.1.‐ CONDICIONS GENERALS
A‐3.1.1.‐ BEURADES, MORTERS I FORMIGONS
A‐3.1.1.1.‐ AIGUA PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS
A‐3.1.1.2.‐ GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS
A‐3.1.1.3.‐ CIMENTS
A‐3.1.1.4.‐ FORMIGONS
A‐3.1.1.5.‐ ADDITIUS PER A BEURADES MORTERS I FORMIGONS.
A‐3.1.2.‐ ACERS
A‐3.1.2.1‐ ARMADURES PASSIVES
A‐3.1.2.2‐ ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES MACÀNIQUES
A‐3.1.3.‐ MATERIAL PER A DRENATGE
A‐3.1.3.1‐ TUBS I CANONADES
A‐3.1.3.1.1.‐ TUBS DE P.V.C.
A‐3.1.3.1.2.‐ TUBS DE P.V.C. PERFORATS PER A DRENATGE.
A‐3.1.3.2.‐ DRENS SUBTERRANIS I MATERIAL FILTRANT.
A‐3.1.3.1.1.‐ DRENS SUBTERRANIS
A‐3.1.3.1.2.‐ MATERIALS GRANULATS EN CAPES FILTRANTS
A‐3.1.4.‐ MATERIALS PER A LA SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
A‐3.1.5.‐ AUTORITZACIÓ D’ÚS
A‐3.1.6.‐ SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
A‐3.1.6.1‐ SENYALITZACIÓ DELS TRAMS D’OBRA
A‐3.1.6.2.‐ PROTECCIONS PERSONALS
A‐3.1.6.3.‐ BARRERA DE SEGURETAT METÀL∙LICA
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A‐3.2.‐ VÀLVULES
A‐3.2.1.‐ VÀLVULA DE PAPALLONA
A‐3.2.1.1.‐ GENERALITATS
A‐3.3.‐ CRITERIS DE PROJECTE
A‐3.3.1.‐ PROVES EN OBRES
A‐3.3.2.‐PROTECCIÓ ANTICORROSIU
A‐3.3.3.‐ DADES DE L'EQUIP

UNITATS D’OBRA, EXECUCIÓ I CONTROL
A‐4.1.‐ TREBALLS GENERALS.
A‐4.1.1.‐ REPLANTEJAMENT.
A‐4.1.2.‐ ACCÉS A LES OBRES.
A‐4.1.3.‐ INSTAL∙LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS.
A‐4.1.4.‐ MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS.
A‐4.1.5.‐ MOVIMENT DE TERRES.
A‐4.1.5.1‐ ACLARIMENT I ESTASSADA DEL TERRENY.
A‐4.1.5.2.‐ ENDERROCS I DEMOLICIONS.
A‐4.1.5.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ.
A‐4.1.5.4 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS.
A‐4.1.1.5.5 NETEJA DE PAVIMENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS.
A‐4.2.‐ EXCAVACIONS.
A‐4.2.1.‐ CONSIDERACIÓ GENERAL.
A‐4.2.2 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL.
A‐4.2.3.‐ EXCAVACIÓ EN DESMUNT.
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PLEC DE CONDICIONS
A‐2.1.‐ DISPOSICIONS GENERALS
A.2.1.1‐ OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte d’execució, té per a finalitat regular
l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions
que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions
entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.
A‐2.2.‐ DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES
A‐2.2.1.‐ OBRES QUE COMPRENEN EL PROJECTE
Les obres queden descrites en la Memòria i Plànols del projecte, on es detallen i especifiquen
les característiques de cada un dels elements que les componen. Aquestes, es focalitzen en
tres àmbits d’actuació ben diferenciats, condicionament de la xarxa elèctrica amb l’augment
de potència necessària, construcció d’una nova àrea de tractament amb la seva respectiva sala
i dipòsit exterior (reactor) i, finalment, el muntatge de tot el sistema de connexions
hidràuliques a l’entrada i sortida de l’esmentada nova àrea de tractament.
Les obres que comprenen el següent projecte son les citades a continuació:










Construcció d’una solera de formigó, en la qual s’assentarà l’edificació de la Sala
Tècnica, prèvia compactació, anivellament o reforçat amb materials necessaris per
garantir l’estabilitat de l’edificació.
Construcció de la sala de tractament, basada en l’edificació de façanes i sostre. A més,
el seu interior s’aixecaran les parets corresponents per ubicar un servei sanitari amb
rentamans, tassa WC i dutxa. Amb servei d’aigua freda i calenta.
Instal∙lació de dos filtres de sorra i carbó actiu (futur), amb els seus corresponents jocs
de vàlvules i canonades, manuals i automàtiques, amb tots els elements de control,
comandament i seguretat.
Instal∙lació de les noves bombes d’alimentació al dipòsit reactor, juntament amb les
vàlvules i canonades necessàries, sistemes de mesura, control i regulació.
Instal∙lació del grup de bombes de filtració alimentació als filtres, juntament amb les
vàlvules i canonades necessàries, sistemes de mesura, control i regulació.
Construcció d’un nou quadre elèctric amb tots els dispositius de control,
comandament, maniobra, seguretat, i sistema de centralització del telecontrol de les
dos zones remotes (captació/bombejament, i emmagatzematge d’aigua crua).
3.4
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Ampliació de la potència i subministrament d’energia elèctrica per a motors, elements
de mesura, control i gestió així com enllumenat que cobreixi la superfície total de la
Sala i exteriors.
Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) per garantir el subministrament elèctric al
PLC i Pantalla, que permeti l’enviament de les corresponents alarmes inclús per manca
de subministrament.
Instal∙lació d’un sistema d’autosuficiència energètica per alimentar el dispositiu
d’eliminació d’algues a la bassa d’emmagatzematge d’aigua basat en plaques solars.

A‐2.2.2.‐ DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES
Les obres estan definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte:
Memòria, Plànols, Annexos i Pressupost. Són documents contractuals els documents de
Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present Projecte. Les dades
incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. Qualsevol canvi en el
plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de
posar‐se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el
projecte reformat corresponent.
A‐2.2.3.‐ COMPATIBILITATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS
Qualsevol detall contingut en algún dels documents de que es composa aquest Projecte i omés
en un altre, haurà de ser executat com si estigués exposat en tots ells. En el cas de
contradicció, tindrà validesa el prescrit en el següent ordre: Plec de Condicions, Plànols,
Memòria. Les omissions de detalls que siguin indispensables per a portar a terme la finalitat i
intencions del Projecte, i habituals en la realització d'obres i instal.lacions similars a les que són
objecte del mateix, s'hauran d'executar com si haguessin estat completa i correctament
especificades, reservant‐se el Director de l'obra la facultat d'executar‐los.

A‐2.2.4.‐ DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar
un concurs o un Contracte d’Escriptura. Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les
prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest tipus
d’instal∙lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que
s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte.
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A‐2.3.‐ JURISDICCIÓ COMPETENT
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden
obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les
Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la legislació vigent, renunciant al dret
comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l'obra.
A‐2.4.‐ RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el
contracte i en els documents que componen el Projecte. En conseqüència, quedarà obligat a la
demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències o mal executades, sense
que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la
construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions
parcials.
A‐2.5.‐ ACCIDENTS DE TREBALL
És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent
que, tant directa com indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en
el treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis. És responsabilitat del
Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment,
durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
A‐2.6.‐ DANYS I PERJUDICIS A TERCERS
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència,
sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o
contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui
correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar o
causar en les operacions de l'execució de les obres. Així mateix, serà responsable dels danys i
perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers com a conseqüència
de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o
negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels subcontractistes i
industrials que intervinguin en l'obra.
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És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa
d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la
construcció", subscrita per una companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la
cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o
Propietat, no podent ser cancel∙lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de
l'obra.
A‐2.7.‐ ANUNCIS I CARTELLS
Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col∙locar en les obres ni en les seves
tanques més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la
policia local.
A‐2.8.‐ CÒPIA DE DOCUMENTS
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.
A‐2.9.‐ SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el
termini de terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els
subministraments.
A‐2.10.‐ TROBALLES
El Promotor es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals
utilitzables que es trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o
edificacions. El Contractista haurà d'emprar per a extreure‐les, totes els precaucions que se li
indiquin per part del Director d'Obra. El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o
despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre que estiguin degudament justificats
i acceptats per la Direcció facultativa.
A‐2.11.‐ CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:


La mort o incapacitació del Contractista.



La fallida del Contractista.



Les alteracions del contracte per les següents causes:



La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del
mateix segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació
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del Pressupost d'Execució Material, com a conseqüència d'aquestes modificacions,
representi una desviació major del 20%.


Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en
menys del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte
reformat.



La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un
any i, en tot cas, sempre que per causes alienes al Contractista no es doni
començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos a partir de
l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica.



Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.



L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe,
amb perjudici dels interessos de les obres.



El venciment del termini d'execució de l'obra.



L'abandó de l'obra sense causes justificades.



La mala fe en l'execució de l'obra.

A‐2.12.‐ OMISSIONS : BONA FE
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la
documentació complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del
Contractista mitjançant l'execució d'una obra, basant‐se en la BONA FE mútua d'ambdues
parts, que pretenen beneficiar‐se d'aquesta col∙laboració sense cap tipus de perjudici. Per
aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest
Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes
per la BONA FE de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una
adequada QUALITAT FINAL de l'obra.
A‐2.17.‐ REPLANTEIG DE LES OBRES
És responsabilitat de l’Enginyer Director, tots els replanteigs necessaris per a l’execució de la
instal∙lació, i subministrarà a l’instal∙lador tota la informació necessària per a que aquests es
puguin realitzar. L’instal∙lador haurà de preveure al seu càrrec tots els materials, equip i mà
d’obra necessaris per efectuar els citats replanteigs, i materialitzar els punts de control de
referència que es requereixen.
A‐2.18.‐ SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
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Comprèn els següents grups d'obres:


Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics.



Senyalització horitzontal.



Abalisament.



Barrera de seguretat.

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento).
La seva execució inclou les operacions següents:


Replanteig de la ubicació dels senyals.



Subministrament dels materials.



Execució dels fonaments.



Instal∙lació dels elements de sosteniment i dels senyals.

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions:


Replanteig, premarcatge i decapatge de les marques vials existents.



Neteja de les superfícies a pintar.



Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores.



Protecció de les marques vials.

L'abalisament inclou:


Replanteig de fites i subministrament de materials.



Excavacions necessàries per a la implantació de les fites.



Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat.

La instal∙lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions:


Replanteig de la situació.



Subministrament dels materials.



Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible.



Fixació i estrenyiment de la cargoleria.



Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació.

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen:


Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i
amb les toleràncies definides als documents del Projecte.



La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
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REQUISITS DELS MATERIALS
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A‐3.1.‐ CONDICIONS GENERALS
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials
que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin
estat suficientment definits, s’haurà de suposar quin és el de millor qualitat que existeix al mercat
dins la seva classe, i haurà de complir la normativa tècnica vigent.
A‐3.1.1.‐ BEURADES, MORTERS I FORMIGONS
A‐3.1.1.1.‐ AIGUA PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE‐98.
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.
A‐3.1.1.2.‐ GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE‐98.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que
li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest, podrà refusar totes aquelles procedències que, al
seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari
seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on
es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 i la instrucció EHE‐98, aprovada
pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.
A‐3.1.1.3.‐ CIMENTS
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de
maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC‐97).”
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Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG‐3 i amb les de l’EHE‐98 i les de
les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a
tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les
especificacions recollides en el R.D.1313/1998.
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de
les facultats que corresponen al director d’Obra.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la
RC‐97 per als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar‐se necessari en el filler de les mescles bituminoses
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

A‐3.1.1.4.‐ FORMIGONS
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents
tipus de formigons:


Formigó tipus A.‐ Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil∙límetre quadrat (15
N/mm²).



Formigó tipus B.‐ Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La
seva resistència característica arribarà com a mínim als vint‐i‐cinc Newtons per
mil∙límetre quadrat (25 N/mm²).



Formigó tipus C.‐ Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica
arribarà com a mínim als trenta‐cinc Newtons per mil∙límetre quadrat (35 N/mm²).

A més a més de l'EHE‐98 I RC‐97 es tindrà present el següent:
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Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG‐3.
Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra
tingui intenció de fer servir el Contractista.
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE‐98. Els assaigs
podran iniciar‐se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de
treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a
l'obra.
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a
la del Projecte.
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions.
La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col∙locació proposats pel
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran
de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat
assajat, per a barrejar‐lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del
cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest
defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap
dret a percebre cap abonament.

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació,
mètode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.‐ D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE‐98 els assaigs de control de
formigons es realitzaran als següents nivells:

Formigons tipus A

Nivell reduït
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Formigons tipus B

Nivell normal

Formigons tipus C

Nivell intens

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

‐ Planta preparadora:
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca
del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària,
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma
de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.
‐ Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.
‐ Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.
‐ Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense
i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves
instal∙lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions
dels corresponents apartats del PG‐3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes.
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A‐3.1.1.5.‐ ADDITIUS PER A BEURADES MORTERS I FORMIGONS.
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les
prescripcions de les instruccions EHE‐98.
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules
de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

A‐3.1.2.‐ ACERS
A‐3.1.2.1‐ ARMADURES PASSIVES
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en
l'EHE‐98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els
plànols.A‐3.1.2.2‐ ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES MACÀNIQUES
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl∙liques els subministrats en xapes o
tubs que corresponguin al tipus A‐52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080‐73.
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació.
Els acers laminats per a estructures metàl∙liques presentaran les característiques mecàniques que
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les
Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de
recepció.
Les xapes A‐52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada
i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència.
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control
perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE
36100 no acceptant‐se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.
Els tubs no presentaran una ovalització superior a un u per cent (1%) entre radis màxim i mínim.
La fletxa serà menor d'un quatre‐centè de la seva longitud.
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes
UNE 36521‐73, UNE 36522‐73, UNE 36526‐73, UNE 36527‐73, UNE 36531‐73, UNE 36532‐72, UNE
36533‐73, UNE 36553‐72, UNE 36559‐74, UNE 36560‐73.
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El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa
de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna
de les característiques exigides als citats productes.
Els acers laminats per a estructura metàl∙lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin
exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o
olis.

A‐3.1.3.‐ MATERIAL PER A DRENATGE
A‐3.1.3.1‐ TUBS I CANONADES
A‐3.1.3.1.1.‐ TUBS DE P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de
suspensió i mescla posterior estensionada.
Seran de tipus llis segons DIN‐9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les
normes DIN‐16930
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN‐8062 i no seran
atacables per rosegadors.

A‐3.1.3.1.2.‐ TUBS DE P.V.C. PERFORATS PER A DRENATGE.
‐ Definició
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1‐81, amb
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20‐40 mm.
‐ Materials
S'utilitzarà P.V.C. rígid no‐plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.
S'entén com P.V.C. no‐plastificat la resina de clorur de polivinil no‐plastificat, tècnicament pur
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de
recepció a l'obra seran els de la taula següent:
‐ CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
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Característiques del
material

Valors

Mètode d'assaig

Observacions

Densitat

De 1,35 a 1,46
kg/dm3

UNE 53020/1973

Coeficient de
dilatació lineal

De 60 a 80
milionèsimes per ºC

UNE 53126/1979

Temperatura de
reblaniment

79º

UNE 53118/1978

Càrrega d'assaig 1 kg

Resistència a tracció
simple

500 kg/cm2

UNE 53112/1981

El valor menor de
les 5 provetes

Allargament al
trencament

80 %

UNE 53112/1981

El valor menor de
les 5 provetes

Absorció de aigua

1 mg/cm2

UNE 53112/1981

Opacitat

0,2 %

UNE 53039/1955

‐ Fabricació dels tubs de P.V.C.
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats.
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una
màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica
sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà
a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil‐fornamida i tetrahidrofurà).
En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa,
assegurant‐se un alt moment d'inèrcia.
‐ Juntes
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que
les exposades anteriorment.
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting
que ve col∙locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.
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‐ Instal∙lació en rasa
a) Amb trànsit de vehicles
‐ Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.
‐ El tub i el material de rebliment (grava 20‐40) aniran envoltats‐embolicats en geotextil adequat.
‐ El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la
calçada.
b) Sense trànsit de vehicles
‐ Quan el tub perforat estigui col∙locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del
material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col∙locant o no el geotextil segons
terrenys i criteris del projectista.
c) Rebliment
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15‐30 o 20‐40, neta de fins, amb gruixos
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de
dimensionament).
A‐3.1.3.1.1.‐ DRENS SUBTERRANIS I MATERIAL FILTRANT.
A‐3.1.3.1.1.‐ DRENS SUBTERRANIS
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG‐3, especialment les capacitats
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants
de P.V.C.
A‐3.1.3.1.2.‐ MATERIALS GRANULATS EN CAPES FILTRANTS
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i
trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o
altres matèries estranyes.
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2
del PG‐3.
A‐3.1.4.‐ MATERIALS PER A LA SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
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Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG‐3. tal com ve a
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les
Prescripcions Tècniques Particulars següents:
a.‐ Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica a
l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s’indiqui en la
documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols,
amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes
de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar‐los segons
Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent:
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.
b.‐ Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al sotmetre‐les a l’esmentat
assaig.
c.‐ Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres
països de l’Espai Econòmic Europeu).
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per EL PROMOTOR.
A‐3.1.5.‐ AUTORITZACIÓ D’ÚS
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir‐se trenta (30) dies des de
la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses
proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les
marques comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de
compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la
marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma
UNE 135 200(2).

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).
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L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR
o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a
utilitzar ‐ pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre‐ que no
disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit
per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista,
no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

A‐3.1.6.‐ SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
A‐3.1.6.1‐ SENYALITZACIÓ DELS TRAMS D’OBRA
Al punt on hagi d’encetar‐se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar‐se
un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques
metàl∙liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos‐cents metres
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col∙locaran senyals de prohibició d’avançar;
abans de la tanca es col∙locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta
metres abans de la tanca es col∙locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el
senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari.
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col∙locar cons
amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb
alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins
del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment
complet.

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils,
walkie‐talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir‐se quin és l’últim vehicle
del paquet alliberat dins del tall.
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Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les
carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina
aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha
esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill
d’obres.

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la
senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques
geomètriques de la carretera en aquells indrets.
A‐3.1.6.2.‐ PROTECCIONS PERSONALS
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell.
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora
cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja.
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit
vessar‐los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres.
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl∙liques, cables d’acer, cadenes, ...,
haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer‐se
veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de
descobrir o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de
seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel∙les amb baranes.
A‐3.1.6.3.‐ BARRERA DE SEGURETAT METÀL∙LICA
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl∙liques de perfil tipus de doble onda, han
de complir les prescripcions de les normes UNE‐ 315 121 i UNE‐135 122.
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L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN‐10 025 per al tipus S 235
JR, de gruix nominal tres mil∙límetres (3 mm) amb tolerància de 0,1 mm. Per assegurar l’aptitud
al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir:
Si  0,03%

i

Si+2,5*P  0,09%

El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i
haurà d’aconseguir‐se un gruix de recobriment de 70 m (cinc‐cents grams per metre quadrat
(500 g/m2)) per cada cara.
A‐3.2.‐ VÀLVULES
Element hidromecànic destinat a tancar el pas de l’aigua en una canonada mitjançant un
obturador amb desplaçament, allotjat dins d’un cos o carcassa. Consta del cos exterior dins del
qual es mou l’obturador o element de tancament, que es desplaça dirigit per unes guies. El
moviment de translació de l’obturador, necessari per les maniobres d’obertura i tancament,
s’aconsegueix per gir d’un plançó roscat que s’acciona des de l’exterior amb un volant.

Per tal d’impedir la fuga d’aigua entre el plançó i el teixell existeix un anell impermeabilitzat
que, sol ser de material elastòmer. Per tal de millorar la impermeabilitat es disposa, a vegades,
una altra peça enroscada fixament al barret, que és el premsaestopes.
Hauran de permetre les següents maniobres :


Lectura i control des del propi autòmat programable i amb gestió remota a qualsevol
computadora.



Control de volums predeterminats d’aigua.



Obertura i tancament de les vàlvules.

El disseny general de les vàlvules de comporta serà tal que sigui possible desmuntar i retirar
l'obturador sense necessitat de separar de la canonada el cos de la vàlvula. Així mateix, ha de
ser possible substituir o reparar els elements impermeabilitzants del mecanisme de maniobra,
estant la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula ni l'obturador. La part
inferior de l'interior del cos no tindrà estries que facilitin la deposició de sediments que
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impedeixin el tancament. Un cop oberta la vàlvula no hi haurà cap obstacle en la secció de pas
d'aigua.
Es faran servir les pressions PN‐10 o PN‐16, segons correspongui, complint‐se les normes UNE
19153 i UNE 19159. La distància entre brides quedarà normalitzada entre uns valors màxim i
mínim que, depenent del diàmetre, s'assenyalen a la Taula 3.25.1, que es corresponen amb les
donades pel Comitè Europeu de Normalització.
El cos de la vàlvula i la seva tapa estaran fabricats de fosa dúctil o, sota justificació, d'acer
modelat. L'obturador serà de fosa dúctil o d'acer inoxidable. En el primercas, la fosa podrà
estar recoberta d'elastòmer, en aquest cas la estanquitat es realitzarà mitjançant compressió
del recobriment contra el interior del cos o dotat de cèrcols de bronze, que s'assentaran sobre
altres cèrcols, també de bronze, fixats al cos. El gruix dels cèrcols serà superior al 20% de la
seva amplada; la compressió màxima admissible que suportin els cèrcols serà de 14 MPa (143
kp / cm2).

A‐3.2.1.‐ VÀLVULA DE PAPALLONA
A‐3.2.1.1.‐ GENERALITATS
Definició
Vàlvula de papallona és la formada per un cos cilíndric o, en alguns casos, cònic, a l'interior del
qual un obturador, en forma de disc o llentia, gira sobre un eix diametral calat en el disc o
sobre dos monyons diametralmentoposats, solidaris amb el disc uns 90 ° movent‐lo de la
posició detancament complet fins a la d'obertura total. Generalment el disc, en la posició de
tancament, no queda normal a l'eix del conducte sinó una mica oblic a fi de facilitar
l'estanquitat. La vàlvula de papallona és utilitzada en el seccionament de conduccions de fluids
a pressió. No són idònies per a regulació. La vàlvula funcionarà en dues posicions bàsiques:
oberta o tancada. Les posicions intermèdies adquireixen un caràcter de provisionalitat acord
amb l’exposat en el paràgraf anterior.

Àmbit d'aplicació
Aquesta norma especifica les característiques que han de complir les vàlvules
de DN comprès entre 80 i 1200.
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La pressió nominal és PN‐6 o PN 10, d'acord amb UNE 19.002, segons s’especifiqui en
mesuraments i pressupost.

Elements dels que consten
Es descriu la vàlvula de papallona, de disseny habitual, d'accionament per gir d'obturador o
papallona al voltant d'un eix ortogonal a la direcció de circulació del fluid, a través del
dispositiu extern de maniobra. Els elements principals de les vàlvules de papallona són: cos,
obturador, eix, tapa, coixinets, juntes d'estanqueïtat, enllaços a conducció i dispositiu
d'accionament extern.

Principis de maniobra
La interrupció del pas del fluid es produeix per la interposició d'un obturador circular el
moviment de gir del quales realitza al voltant d'un eix ortogonal al de circulació i solidari amb
el mateix. La maniobra, (excepte per a φ ≤ 300 mm), es realitza mitjançant un dispositiu que
actua sobre el mecanisme de desmultiplicació que, en general, serà del tipus sense fi i corona
o biela, amb topalls ajustables en les posicions "Tot obert" i "tot tancat", i autoblocants de
manera que el disc pugui reglar en qualsevol posició. Al conjunt format per aquest mecanisme
al seu allotjament li anomenarem reductor.
El tancament de la vàlvula es realitzarà mitjançant gir de l'eix i de l'actuador, en sentit horari.

A‐3.3.‐ CRITERIS DE PROJECTE
Generalitats
Totes les vàlvules de papallona podran ser tancades en les condicions de màxima càrrega
d'aigua i ple cabal. El temps de tancament serà determinat en funció de les condicions
d'explotació. Les vàlvules de papallona de protecció per sobrecaudal es projectaran per
tancament automàtic gradual de manera que no es produeixin valors
inadmissibles de cop d'ariet. Les vàlvules de papallona de guarda o seguretat seran projectades
per obertura normal sota càrregues d'aigua equilibrades, amb el bypass obert i l’òrgan de
regulació aigües avall tancat. En totes les vàlvules de papallona, la velocitat de l'aigua a través
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de la vàlvula, estant en situació d'obertura màxima, no serà superior a vuit metres per segon (8
m / s). Per velocitats més altes el fabricant de la es vàlvula haurà de demostrar la inexistència
de vibracions inadmissibles i de cavitacions. La velocitat mínima serà de 3 m / s.
Elements constitutius de la vàlvula de papallona
Cos de la vàlvula. El cos de la vàlvula serà de construcció de xapa d' acer soldat o d'acer
modelat; estarà proveït de dues brides extremes per a connexions cargolades a brides similars
disposades en les canonades d’aigües amunt i aigües avall. El cos de la vàlvula disposarà de
suports integrats (potes) per transmetre la càrrega total vertical a la fonamentació de formigó.
Els cubs per a allotjament de coixinets dels eixos de gir del obturador seran d'acer forjat i
integralment soldats al cos de la vàlvula. El seient de la junta d'estanqueïtat del disc de la
vàlvula serà d’acer inoxidable. No obstant l'anterior, el cos de les vàlvules de petit diàmetre,
fabricades en sèrie, podrà ser de fosa dúctil.
Obturador. El disc obturador de la vàlvula serà fabricat en xapes d'acer soldades
distensionades o en acer modelat, o una combinació de tots dos. El disseny del disc podrà ser
del tipus de llentia o biplà. La junta d'estanqueïtat del disc serà de cautxú natural o sintètic
amb retenidors i cargols de metall resistent a la corrosió.
El monyó amb casquets serà suportat pel cos de la vàlvula. Els casquets seran autolubricats, de
la millor qualitat i previstos pel conjunt del monyó. Els casquets seran dissenyats i construïts
per ajust des de l’exterior de la vàlvula.
Mecanismes d'accionament. El mecanisme d'accionament de les vàlvules de papallona haurà
d'incloure un cilindre hidràulic de doble efecte i contrapès, bases i ancoratges per al cilindre,
biela d'unió i dispositius de trava. Per al telecomandament i telecontrol es preveu
l'accionament mecànic amb motor elèctric preveient un accionament manual per a
l'accionament de la vàlvula, en cas de manca d'energia elèctrica. Sempre es disposaran
reductors per diàmetres majors de 300 mm.
Elements complementaris
By‐pass. En general el conducte de bypass equipat amb dues vàlvules adequades a les
condicions de servei formarà part del subministrament de la vàlvula de papallona. El diàmetre
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d'aquest conducte serà, com a mínim, de cent cinquanta mil∙límetres (150 mm), llevat que en
el PTP s'especifiqui una altra cosa.
Ventilació. En funció de les condicions d'operació, el fabricant de la vàlvula haurà de projectar i
subministrar el sistema de ventilació de la vàlvula, amb tots els seus dispositius.
Materials
Per φ ≤ 600 mm els components de les vàlvules seran de fosa nodular.
Per φ ≤ 700 mm podran ser de fosa nodular o d'acer al carboni.
Les qualitats mínimes seran les corresponents a FGE42‐12 UNE 36‐118 per fosa nodular i a A‐
42 RA I UNE 36‐087 per a l'acer al carboni.
L'eix o semi‐eixos seran d'acer inoxidable, qualitat mínima F3402, F3403, F3404 d'UNE 36‐016
(AISI 420).
Els coixinets o casquets sobre els quals pivota l'eix seran autolubricats, amb absència total de
greixos, de bronze de qualitat mínima C‐7350 UNE 37‐103‐78.

Fabricació
Les vàlvules seran acoblades completament al taller del fabricant amb el seu mecanisme
d'accionament i accessoris, per tal de verificar el correcte disseny, fabricació i mecanització,
comprovar toleràncies, ajustos i procedir, posteriorment, a les proves en taller.
Les proves en taller comprendran dues fases:

a) Proves d'operació en les quals les vàlvules seran maniobres en sec per el seu propi
mecanisme en diversos cicles complets d'obertura i tancament per demostrar la
correcta operació de la vàlvula i l'apropiat seient de les juntes d'estanquitat.
b) b) Els cossos de les vàlvules seran provats a una pressió de vegada i mitja la pressió
normal de treball utilitzant fons apropiats. La durada de la prova de pressió serà,
almenys, de trenta minuts (30 min). Les tensions produïdes en les vàlvules per la prova
de pressió no superaran el vuitanta per cent (80%) del límit elàstic de l'acer utilitzat.
Posteriorment la vàlvula ha de ser provada amb la seva pressió normal de treball per
verificar les fugues, que no podran passar de sis centèsimes de litre per segon (0,06 l /
s) per metre de junt.
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Transport i emmagatzematge
Les vàlvules hauran d'enviar‐se netes, en posició lleugerament oberta. Tots els elements aniran
ben protegits i els orificis tapats, mitjançant tapes de plàstic de manera que s'eviti la
introducció d'elements estranys que poguessin perjudicar la vàlvula o la seva higiene. És
obligació del fabricant el correcte embalatge i càrrega de les vàlvules. L'embalatge ha de
garantir que les vàlvules no pateixin en el transport cap tipus de cop, havent d'evitar frecs en la
pintura i esforços superiors als que la vàlvula ha de suportar. Cal extremar les precaucions en
el cas que la vàlvula porti acoblat un mecanisme extern d'accionament manual o mecànic.
L'embalatge haurà d'impedir la maniobra de les vàlvules durant el transport. El fabricant ha de
justificar aquests extrems.

Muntatge
Les funcions bàsiques a complir per les vàlvules de seccionament són:


Tall d'aigua, aïllant dues seccions de la xarxa



Guarda, permetent aïllar un element de la xarxa per a la seva substitució o operació de
conservació i manteniment.

En línia amb la conducció s'instal∙laran allotjades en arquetes amb unrodet de desmuntatge
autoportant d'una banda i un rodet d'ancoratge per l’altra.

Llevat que hi hagi dificultats per a això, les vàlvules hauran d'instal∙lar‐se amb l'eix o semi‐eix
en posició horitzontal, per tal d'evitar posibles retencions de cossos estranys o sedimentacions
que eventualment poguessin arrossegar l'aigua pel fons de la canonada, danyat el tancament.

Les vàlvules de papallona de diàmetre igual o superior a 1.000 mm s'instal∙laran amb un by‐
pass, dotat amb una vàlvula de diàmetre inferior a φ / 4, que haurà de romandre oberta
durant la realització de maniobres a la vàlvula principal . Aigües sota d'aquesta última,
s'instal∙larà una ventosa de diàmetre no inferior a φ / 4.
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S'emprarà una xapa identificativa, fixada a la tapa de l'arqueta o a l'allotjament, en la qual
s'expressaran, com a mínim, les següents característiques de la vàlvula.
• Codi d'identificació
• Diàmetre nominal
• Pressió nominal
• Sentit de maniobra.
A‐3.3.1.‐ PROVES EN OBRES
Quan el muntatge dels equips hidromecànics s'hagi finalitzat, es procedirà a realitzar‐los
controls i proves necessàries per verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment de
les característiques establertes en el projecte aprovat.
Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d'aigua.

Les proves amb càrrega d'aigua es realitzaran en dues fases; una durant el primer ompliment
del sistema hidràulic, amb càrrega d'aigua reduïda i, posteriorment, una segona fase amb el
100% de la càrrega. Amb anterioritat a la iniciació del muntatge, el Contractista sotmetrà a l'
aprovació del Director un Pla de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d'aigua.

Les verificacions i proves en sec han de ser, almenys, les següents:


Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils.



Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en elles
instal∙lats.



Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les vàlvules en els seus
moviments de tancament i obertura.



Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició.



Mesura de les velocitats d'obertura i tancament dels equips així com els mitjans de
maniobra.



Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d'obertura i
tancament.



Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc.
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Les proves amb càrrega d'aigua han de comprendre, com a mínim, el següent:



Verificació de filtracions en vàlvules tancades.



Comprovació del correcte funcionament de cada un dels equips en els seus
moviments d'obertura i tancament.



Mesura de les velocitats d'obertura i tancament i temps de maniobra.



Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera indicadors de posició.



Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc.

A‐3.3.2.‐PROTECCIÓ ANTICORROSIU
El Contractista haurà d'executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i
aplicació de pintura dels equips, havent estat tots els costos inclosos en el Preu del Contracte.
Els sistemes de pintura seran els següents:
Estructures d'acer en immersió permanent en aigua, superfície interna de vàlvules, superfície
interior de canonades i blindatges, superfícies exposades a l'aigua en peces fixes (excepte
zones inoxidables), etc.


Sorrejat al grau Sa 2 ½.



Una capa d'imprimació epoxi rica en cinc, amb un espès de pel∙lícula seca de 45‐65
micres.



Tres capes de pintura d'alquitràepòxics, amb un espessor total de pel∙lícula seca de
300 micres.

Estructures d'acer exposades a l'atmosfera, tals com a superfície exterior de canonades
forçades, estructura resistent (aigües avall), superfícies externes de vàlvules, etc.


‐ Chorreig al grau Sa 2½.



‐ Una capa d'imprimació clorocaucho pigmentada amb fosfat de zinc, de 40 micres
d'espessor.



‐ Una capa intermitja de fons de clorocaucho de gran espessor, de 80 micres
l'espessor.



‐ Dos capes d’acabat d'esmalt clorocaucho (colors clars), de 30 micres d'espessor per
capa.
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A‐3.3.3.‐ DADES DE L'EQUIP
El fabricant especificarà, almenys, les següents característiques:
A. Característiques generals de la vàlvula


Dimensions principals:



Diàmetre interior.



Diàmetre exterior màxim.



‐ Distància entre brides exteriors (longitud de la vàlvula)



‐ Altura total del cos.



‐ Pressió nominal de servei.



‐ Pressió de prova.



‐ Tipus d'obturador o disc (lenteja, biplano, etc.).



‐ Diàmetre del obturador.



‐ Tipus de l'eix i ròtules de gir.



‐ Diàmetre de l'eix.



‐ Caudal d'aigua màxima per al que està prevista la possibilitat de tancar‐se en servei.



‐ Par necessari per al tancament de la vàlvula passant el caudal anterior.



‐ Par necessari per obrir la vàlvula amb la càrrega d'aigua màxima.



‐ Pes total de la vàlvula.

B. Característiques dels mecanismes d'accionament


‐ Tipus de mecanisme.



‐ Temps d'obertura.



‐ Temps de tancament.



‐ Si el mecanisme d'accionament fos de tipus oleohidràulic:



‐ Número de cilindres.



‐ Diàmetre exterior del cilindre.



‐ Diàmetre interior del cilindre.
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‐ Diàmetre de la vastata.



‐ Carrera nominal del pistó.



‐ Pressió nominal en el cilindre.



‐ Pressió nominal a la bomba d'olis.



‐ Caudal de la bomba d'oli.



‐ Tipus i potència del motor elèctric.



‐ Pes del mecanisme d'accionament.

C. Materials Classe, qualitat i normes de:


‐ Cos de la vàlvula.



‐ Obturador o disc.



‐ Eix del obturador.



‐ Casquets a les ròtules.



‐ Aro d’estanquitat de l'obturador.



‐ Seient de l'arc anterior en el cos de la vàlvula.



‐ Cilindre, espasa i pistó del mecanisme d'accionament oleohidràulic, en el seu cas.



‐ Mecanisme d'accionament de tipus mecànic, en el seu cas.



‐ Braços i contrapès, en el cas de vàlvules de protecció.



‐ Elements de by‐pass. Vàlvules, canonades, etc.



‐ Peces d'ancoratge de la vàlvula i dels mecanismes d'accionament.



‐ Hores de registre.



‐ Sistema d'aireació.
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UNITATS D’OBRA, EXECUCIÓ I CONTROL
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A‐4.1.‐ TREBALLS GENERALS.

A‐4.1.1.‐ REPLANTEJAMENT.
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris
per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del
replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui
el Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia,
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec,
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable,
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel∙les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics
esmentats anteriorment.
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut
3.33

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS DE FILTRATGE
DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA
3 Plec de condicions.

moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.
A‐4.1.2.‐ ACCÉS A LES OBRES.
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del
contractista, totes les vies de comunicació i les instal∙lacions auxiliars per transport, tals com
carreteres, camins, sendes, passarel∙les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de
persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i instal∙lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades
o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.
EL PROMOTOR es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra
civil i/o instal∙lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de
l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a
l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre
cap abonament.

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos
per a la utilització de les vies i instal∙lacions, tant de caràcter públic com privat.

EL PROMOTOR es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament
per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat,
auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments
indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl∙lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips
d'instal∙lació definitiva.
A‐4.1.3.‐ INSTAL∙LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS.
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i de les obres
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.
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Es consideraran instal∙lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a
continuació:


Oficines del contractista.



Instal∙lacions per serveis del personal.



Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància.



Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.



Instal∙lacions d'àrids; fabricació, transport i col∙locació del formigó, fabricació de mescles
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.



Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres



Instal∙lacions de subministrament d'aigua.



Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que,
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:


Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.



Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.



Obres de protecció i defensa contra inundacions.



Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.



Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.



Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a
l'execució de les obres objecte del contracte.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

A‐4.1.4.‐ MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir‐se i disposar en obra de totes les
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les
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condicions del contracte, així com a manejar‐los, mantenir‐los, conservar‐los i utilitzar‐los
adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de
la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran
d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent,
per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar‐se, en
la intel∙ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o
per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho
siguin.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar‐lo
respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat
expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

A‐4.1.5.‐ MOVIMENT DE TERRES.
A‐4.1.5.1‐ ACLARIMENT I ESTASSADA DEL TERRENY.
a) Definició.
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Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes,
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.
b) Execució de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG‐3.

A‐4.1.5.2.‐ ENDERROCS I DEMOLICIONS.
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm)
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt.

A‐4.1.5.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ.
‐ Definició.
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació
prèvia a la col∙locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la
definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny.
‐ Execució de les obres.
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent
(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat.
A‐4.1.5.4.‐ ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG‐3.
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari
i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes
esmentats.

A‐4.1.5.5‐ NETEJA DE PAVIMENTS PER REBRE NOUS TRACTAMENTS.
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les
quals se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les
condicions d’adherència de les capes antigues amb les noves.
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La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.

A‐4.2.1.‐ CONSIDERACIÓ GENERAL.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb
referències topogràfiques precises.
A‐4.2.2 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL.
‐ Definició.
Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per
les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que se‐
gueixen:


Excavació.



Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.



Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.



Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.



Execució de les obres.

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un
pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits
per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir‐la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la
seva remoció.
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada
de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà
d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats
per evitar la seva erosió. En cas de no haver‐hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra
vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra,
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.
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A‐4.2.3.‐ EXCAVACIÓ EN DESMUNT.
‐ Definició.
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl
seleccionat.
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:


L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot
cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general,
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones
localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat
previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans
mecànics.



Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a
l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò
indicat als plànols o per l'Enginyer Director.



La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.



L'allisada dels talussos de l'excavació.



Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.



Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.



Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

‐ Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:
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Excavació en terreny sense classificar, incloent‐hi roca. Se considera com terreny sense
classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics,
potents, tipus D‐10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o
martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes.



Execució de les obres. Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per
la seva paleriorutilització, s'iniciaran les obres d'excavació, prèvia compliment dels
següents requisits:

S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls
de replè.

S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici
de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant‐
se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències
topogràfiques precises.

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del
tipus E‐2 o E‐3.

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista,
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta
unitat d'obra.
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Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista
adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:


Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.



Longitud màxima de perforació.



Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes.



Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades.



Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.



Esquema de detonació de les voladures.



Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en
terrenys anàlegs als de l'obra.

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació
del tipus d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra.

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la
resta de l'obra o a tercers.
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L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si
la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures,
encara que no sigui objecte d'abonament.
‐ Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer
Director.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i
lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin
erosions a les excavacions.

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals
o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i
aniran al seu càrrec les despeses corresponents.

‐ Toleràncies.
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:
En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint i cinc (25)
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència
anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que
no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu
càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin
conduïdes a la cuneta.
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En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i
entrants de fins a vint‐i‐cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys.

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de
fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de
cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície
perfectament sanejada.
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

‐ Esllavissaments.
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics
definits en els plànols.
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que
el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.
‐ Pretall.
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra,
el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i
evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar
una pantalla de forats paral∙lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si,
perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús,
prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista
realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra.
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4.1. Amidaments
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

F111V010

u

PRESSUPOST CONDICIONAMENT ETAP
POTABILITZADORA

Càrregues d'arena silícia i antracita granulada
AMIDAMENT DIRECTE

2

3

4

FQ11V010

FP11V010

FP11V011

u

1

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Càrregues de carbó actiu

u

Buidat dels filtres i tractament de residus

01
02

FQ11V011

u

PRESSUPOST CONDICIONAMENT ETAP
CONDUCCIONS

Muntatge de connexionats d'entrada i sortida de col·lectors i vàlvules de seccionament de ferro fos. Inclou la
posada en marxa dels equipaments
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
03

FQ11V012

u

1

Quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color de 5,7 polsades, font d'alimentació, autòmats
programables, pilots, pùlsadors, cablejats, etc. Tot mutat, instal·lat i provat.

01
04
01

PPA1VSS2

pa

1,000

PRESSUPOST CONDICIONAMENT ETAP
PARTIDES ALÇADES
PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE

Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Tram

1,000

PRESSUPOST CONDICIONAMENT ETAP
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Tram

1,000

Compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador

u

Obra
Capítol

1

01
04
02

1,000

PRESSUPOST CONDICIONAMENT ETAP
PARTIDES ALÇADES
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

EUR
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AMIDAMENTS
1

XPA1VOC1

pa

Pàg.:
Partida alçada a justificar de desmuntatge de la instal·lació existent
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

2
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4.2.1 Quadre de preus núm. 1

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DELS ELEMENTS DE FILTRATGE
DE LA PLANTA POTABILITZADORA DE FONDARELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

F111V010

u

Càrregues d'arena silícia i antracita granulada
(DOS MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

2.816,35

€

P-2

FP11V010

u

Càrregues de carbó actiu
(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

2.855,93

€

P-3

FP11V011

u

Buidat dels filtres i tractament de residus
(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

832,86

€

P-4

FQ11V010

u

Compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador
(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

2.975,19

€

P-5

FQ11V011

u

Muntatge de connexionats d'entrada i sortida de col·lectors i vàlvules de seccionament de
ferro fos. Inclou la posada en marxa dels equipaments
(VUIT MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

8.034,41

€

P-6

FQ11V012

u

Quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color de 5,7 polsades, font
d'alimentació, autòmats programables, pilots, pùlsadors, cablejats, etc. Tot mutat, instal·lat i
provat.
(DISSET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

17.851,55

€

P-7

PPA1VSS2

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla
de Seguretat i Salut
(VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

893,55

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

F111V010

u

BG00V003

Pàg.:

1

2.816,35

€

2.131,49000
684,86000

€
€

2.855,93

€

2.500,00000
355,93000

€
€

832,86

€

250,00000
582,86000

€
€

2.975,19

€

Materials necessaris per compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador
Altres conceptes

2.350,00000
625,19000

€
€

Muntatge de connexionats d'entrada i sortida de col·lectors i vàlvules de seccionament de
ferro fos. Inclou la posada en marxa dels equipaments

8.034,41

€

Materials necessaris per a muntatge de connexionats d'entrada i sortida de col·lectors i
vàlvules de seccionament de ferro fos.
Altres conceptes

6.500,00000

Càrregues d'arena silícia i antracita granulada
ut

Materials necessaris per a càrregues d'arena silícia i antracita granulada
Altres conceptes

P-2

FP11V010

u

B03DU005

Càrregues de carbó actiu
u

Materials per a càrregues de carbó actiu
Altres conceptes

P-3

FP11V011

u

B060U320

Buidat dels filtres i tractament de residus
m3

Materials necessaris per a buidat dels filtres i tractament de residus
Altres conceptes

P-4

FQ11V010

u

BFZOV001

P-5

FQ11V011

ut.

u

BFCOV001

P-6

FQ11V012

BG11V001

P-7

PPA1VSS2

Compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador

ut.

u

ut

pa

€

1.534,41000

€

Quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color de 5,7 polsades, font
d'alimentació, autòmats programables, pilots, pùlsadors, cablejats, etc. Tot mutat, instal·lat i
provat.

17.851,55

€

Materials necessaris per a instal·lació de quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a
color de 5,7 polsades, font d'alimentació, autòmats programables, pilots, pùlsadors, cablejats,
etc. Tot mutat, instal·lat i provat.
Altres conceptes

15.866,44000
1.985,11000

€

Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla
de Seguretat i Salut
Sense descomposició

893,55

€

893,55000

€

€
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4.3.1 Pressupostos parcials
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost Condicionament ETAP

Capítol

01

POTABILITZADORA

1

1 F111V010

u

Càrregues d'arena silícia i antracita granulada (P - 1)

2.816,35

1,000

2.816,35

2 FQ11V010

u

Compressor per a maniobra de vàlvules de 2 CV a 220 V i assecador
(P - 4)

2.975,19

1,000

2.975,19

3 FP11V010

u

Càrregues de carbó actiu (P - 2)

2.855,93

1,000

2.855,93

4 FP11V011

u

Buidat dels filtres i tractament de residus (P - 3)

832,86

1,000

832,86

TOTAL

Capítol

01.01

9.480,33

Obra

01

Pressupost Condicionament ETAP

Capítol

02

CONDUCCIONS

1 FQ11V011

TOTAL

u

Capítol

Muntatge de connexionats d'entrada i sortida de col·lectors i vàlvules
de seccionament de ferro fos. Inclou la posada en marxa dels
equipaments (P - 5)

01

Pressupost Condicionament ETAP

03

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

u

Capítol

Quadre elèctric PLC Siemens S700 i pantalla tàctil a color de 5,7
polsades, font d'alimentació, autòmats programables, pilots, pùlsadors,
cablejats, etc. Tot mutat, instal·lat i provat. (P - 6)

01

Pressupost Condicionament ETAP

04

PARTIDES ALÇADES

Tram

01

Partides alçades d'abonament íntegre

pa

Tram

Partida alçada de cobrament íntegre per Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 7)

893,55

1,000

01.04.01
01

Pressupost Condicionament ETAP

Capítol

04

PARTIDES ALÇADES

Tram

02

Partides alçades a justificar

pa

17.851,55

893,55

893,55

Obra

1 XPA1VOC1

1,000

17.851,55

Capítol

TOTAL

17.851,55

01.03

Obra

1 PPA1VSS2

8.034,41

8.034,41

Capítol

TOTAL

1,000

01.02

Obra

1 FQ11V012

8.034,41

Partida alçada a justificar de desmuntatge de la instal·lació existent (P
- 0)

17.850,00

1,000

17.850,00

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Tram

Pàg.:

01.04.02

2

17.850,00

EUR

4.3.2 Pressupost d’execució material
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
POTABILITZADORA
9.480,33
Capítol

01.02

CONDUCCIONS

Capítol

01.03

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT

17.851,55

8.034,41

Capítol

01.04

PARTIDES ALÇADES

18.743,55

Obra

01

Pressupost Condicionament ETAP

54.109,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.109,84
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost Condicionament ETAP
54.109,84
54.109,84

euros

4.3.3 Pressupost d’execució per contracte
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

54.109,84

13 % Despeses generals SOBRE 54.109,84......................................................................................

7.034,28

6 % Benefici industrial SOBRE 54.109,84..........................................................................................

3.246,59

Subtotal

64.390,71

21 % IVA SOBRE 64.390,71...............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SETANTA-SET MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS )

13.522,05

€

77.912,76

