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1. ANTECEDENTS

2. OBJECTE

En la frontera entre l’Alt i el Baix Empordà, hi trobem l’Escala, un poble de pescadors que està a punt de fer el pas cap

L’objecte del present projecte és el de definir, descriure i valorar les obres corresponents al “PROJECTE D’URBANITZACIÓ

a convertir‐se en una ciutat mitjana. Aquest pas ha estat possible gràcies a l’esforç i l’aportació de diferents cultures

DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ” del terme municipal de l’Escala.

que han compartit aquest espai des de fa molts segles. Els més de set quilòmetres de litoral, el fan un lloc obert a noves
experiències i el pas cap al progrés i la modernitat.
2.1. DADES GENERALS. Identificació i agents del projecte.
A més, L'Escala conté en el seu terme municipal les ruïnes d'Empúries, porta d'entrada de la cultura i civilitzacions
grecoromanes a la Península Ibèrica a partir del segle VI a.C. El territori, poblat des de la Prehistòria, va rebre l'impacte



d'una cultura superior que transformaria de soca‐rel els seus fonaments.

Ventalló.

Títol del projecte:

Projecte d’urbanització dels carrers Barcelona, Vendrell, ginesta i



Director del Projecte:

Carles Casellas, enginyer municipal.

A la dècada dels seixanta un fenomen nou farà donar un tomb a l'economia: el turisme. Les petites indústries locals



Autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P.

aniran desapareixent i la mà d'obra omplirà les demandes en la construcció, el comerç i una vella indústria rellançada a



Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut:

Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P.

partir de la creació de la denominació de qualitat la salaó d'anxova. La població anirà en augment fins als 10.000



Promotor:

Ajuntament de L’Escala

habitants actuals, exceptuant els mesos d'estiu, en què sobrepassa els 50.000.

Aquest creixement de població i del turisme va anar acompanyat del necessari creixement urbanístic. Un bon exemple

3. DOCUMENTS EN QUÈ ES BASA AQUEST PROJECTE

d’això son les urbanitzacions existents a tot el terme.
Els documents en què està basat aquest Projecte constructiu són els següents:


PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’ESCALA, Aprovat per la C.T.U.G. en data 2 de juny del 1993.
Publicada l’aprovació definitiva al D.O.G.C núm. 1.770 de 14‐07‐93. Publicada la normativa al B.O.P 109 de
4.09.93.

No hi ha coneixement d’altres projectes o informes referents a aquest àmbit.

4. CRITERIS GENERALS I MEDIAMBIENTALS A ADOPTAR

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pels propis tècnics de l’Ajuntament de L’Escala i els del tècnic redactor
del projecte.
Les condicions a seguir en les obres de construcció s’ha de tenir cura dels conceptes següents:
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a) Pedreres:

f) Tipologies constructives:

‐ Utilitzar exclusivament les degudament legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1982 de la Generalitat

-

de Catalunya, i que en cap cas es situïn dins un espai d’interès natural.

materials. A grans trets es seguiran les prescripcions definides en anteriors projectes d’urbanització redactats per a

Es seguiran els criteris dels serveis tècnics municipals pel que fa a les tipologies constructives, d’acabats i

l’ajuntament de L’Escala.
b) Esculleres i materials granulars:
g) Instal∙lacions:
‐ Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la emissió de pols
a l’atmosfera. D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrirà la caixa del camió per evitar pols

-

molestes i contaminants.

o definició de connexions. Tanmateix la definició dels nous traçats. Queda reflectit en els Annexos 7 a 13.
-

c) Excavacions:

S’ha demanat a les diferents companyies de serveis el corresponent assessorament per definir els desviaments

Estan previstos diversos soterraments de línies existents, connexions i prolongacions d’altres. S’ha demanat

assessorament a totes les companyies de les seves xarxes existents, ii inclòs a la plataforma eWise. Tot i així, el
contractista a l’inici de les obres contactarà amb els responsables de les companyies per confirmar i comprovar sobre

-

Es gestionaran les terres de les obres als corresponents abocadors controlats, seguint les actuals normatives

del terreny l’existència i veracitat de la informació facilitada en fase de projecte. A aquest efecte serà preceptiu una

vigents.

reunió per rebre i signar les actes TIC amb les companyies. El Contractista ho gestionarà.

d) Residus:

5. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ

-

Recollir i transportar les aigües residuals de totes les instal∙lacions d’obra mitjançant una xarxa de col∙lectors

que connectin amb el col∙lector interceptor municipal del poble, si s’escau.
-

Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona d’obra i de maquinària.

-

Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartró, piles i aquelles altres que estiguin previstos

Són bases tècniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els següents:

‐ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

en al xarxaa de recollida local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoració dels residus

‐ Llei 3/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

que es produeixin.

‐ Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

-

‐ Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

S’han definit la gestió dels residus en l’annex 16.

‐ Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció
e) Abalisament de seguretat:

dels bombers.
‐ Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no‐discriminació i accessibilitat universal de les persones

-

Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de

amb discapacitat.

seguretat i salut, per assegurar que l’obra queda perfectament abalisada. Es contactarà amb la Policia Local a l’inici de

‐ Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres

les obres per coordinar possibles senyalitzacions i desviaments de trànsit.

Arquitectòniques.
‐ Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
‐ Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per el que mes desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
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‐ Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial Decret

A més a més cal considerar la següent normativa específica:

314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
‐ Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les
Obres de Construcció.

PG‐3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes”. PG‐3 de 6 de Febrer i les seves
modificacions posteriors.

‐ Reial decret 105/2008 d’1 de febrer, Regulador de la producció i la gestió dels Residus de Construcció i Demolició.
‐ Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.

Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de

‐ Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes relativos a la Construcción de Explanaciones,

‐ Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.

Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de Julio)

‐ POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la
conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol de 2010.

Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de

‐ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de

‐ Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de

marzo).

l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
‐ Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre de 2001

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos auxiliares, mezclas Bituminosas y pavimentos de hormigón.

i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.
‐ Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus.

Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de

‐ MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cap de Creus.

explanaciones y drenajes.

‐ Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

‐ Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el Reglament

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos

que la desenvolupa (RD 1367/2007)

(BOE, 28/1/2000). 1974 (BOE de 2 y 3 de octubre y corrección de erratas al BOE de 30 de octubre).

‐ Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003).
‐ Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors.

RB‐90

‐ Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària.

construcción (RB‐90)”, aprobado por orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990).

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de bloques de hormigón en las obras de

‐ Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989).
‐ Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003).

RC‐93

‐ Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la

(BOE. Núm. 148 de 22 de junio de 1993 y corrección de erratas BOE núm. 183 de 2 de agosto).

“Instrucción para la recepción de cementos RC‐93” , aprobada por Real Decreto 823/1993” de 28 de mayo

desenvolupa (decret 343/2006)
‐ Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva aprovació definitiva

RY‐85

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y Escayolas en las obras de construcción (RB‐90)

en data 12 de gener de 2007.

aprobado por orden Ministerial de 4 de Julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990).

‐ Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de 2006.
‐ Reial Decret Legislatiu 1/2008 d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental

RL‐88

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL‐88)m aprobado por Orden de

de projectes

27 de julio de 1988 (BOE de 3 de agosto de 1998).

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
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RCA‐92

“Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA‐92) aprobada por Orden

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte el que es disposa per la Generalitat de Catalunya en matèria

Ministerial de 18 de diciembre de 1992 (BOE de 26 de diciembre de 1992).

d’accessibilitat, concretament en:

EHE‐08

Durant l’execució de les obres, i en el disseny de les instal∙lacions, es tindrà en compte el disposat a la normativa en

“Instrucción del Hormigón Estructural” aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de juliol.

relació als residus de la construcció:
NBE‐EA‐98 “Real decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación nbe
ea‐95 «estructuras de acero en edificación». BOE 16, de 18‐01‐96”.

-

Decret 201/1994, de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 1931

de 8 d’agost de 1994) i en la seva modificació posterior pel
FL‐90

“Norma básica NBE FL‐90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprobada por Real Decreto 11723/1990

-

Decret 201/1994 de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 3414

del MOPU, de 20 de diciembre (BOE de 4 de enero de 1991).

de 21 de juny de 2001).

5.1.‐I.C:

I també en matèria de medi ambient com:

Instrucción 5.1 – I.C de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprobada el 21 de junio de 1965

(BOE de 17 de septiembre de 1965), vigente en la parte no modificada por la instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje
superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE de 23 de mayo de 1990).

-

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 3.407, de

12 de juny de 2001).
R.A.T.

“Reglamento para líneas de Alta Tensión”. Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre (BOE del 27 de diciembre

-

Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3407, de 12 de juny de 2001).

de 1968).
Pel que fa a la normativa portuària, caldrà tenir en compte les següents:
R.E.T.T

“Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de Febrero de 1949.
-

Llei 5/1998, de 17 d’abril de Ports de Catalunya (DOGC) 2632 de 05.05.98).

R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. Publicado en el BOE núm.

-

Decret 206/2001, de 24 de juliol que aprova el Reglament de policia portuària (DOGC núm. 3443 de

224 de 18 de septiembre de 2002.

01.08.2001).
-

Decret 41/2007, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de Ports de Catalunya (DOGC núm. 4827 de

MB‐91

Norma básica de la Edificación aprobada por Real Decreto 279/91 del 1 de marzo.

22/02/2007)

NCSE‐94

Norma de la construcción Sismorresistente: Parte General de la Edificación, aprobada por Real Decreto

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions enumerades i la nova

2534/94 de 29 de diciembre (BOE de 8 de febrero de 1995).

legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a al data del contracte.
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les

R.I.I.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por Real Decreto 1942/1993 de 5 de

condicions més restrictives.

noviembre (BOE núm. 298 de 14 de Diciembre de 1993).
Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a l’Annex 4.
Així com totes aquelles normes vigents en les Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i

-

electricitat).

1996).

Llei 31/1995 de 10 de noviembre de 1995 de “Seguridad e Higiene en el trabajo” (BOE de 10 de noviembre de
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6. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT

6.1.‐ INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, TOPOGRAFIA I SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS

Els carrers a objecte del present projecte, son carrers existents, en un àmbit consolidat i amb un entorn amb presència

La zona objecte de les obres son carrers i voreres amb trànsit rodat de fa més de 50 anys. L’accés a aquests carrers es

de totes les xarxes de serveis. De fet es tracta de una re‐urbanització d’aquests carrers. No es preveu més creixement

farà a través d’altres carrers urbanitzats. No hi haurà problemes d’accés.

urbanístic atès que la majoria de parcel∙les estan construïdes. Aquest àmbit està format per vivendes unifamiliars.

Tanmateix a simple vista, el material de terreny que hi ha en els carrers no pavimentats és un material aparentment sa

A excepció del carrer ginesta, la resta de carrers no estan pavimentats.

i resistent; és un terreny molt compactat a copia d’anys de transitar‐hi, i no s’observen deformacions per motius de
plasticitat en les capes de ferm, més aviat aflora material rocós. No s’ha fet el geotècnic i, per tant sanejarem el terreny

Vista general de la zona de projecte:

fins a obtenir una base sanejada de possibles restes antròpiques. En el control de qualitat assegurarem que el ferm és
resistent per al trànsit esperat.
L’extensió total de l’àmbit a urbanitzar és de 7.678,98m2.

7. USOS PREVISTOS.

El usos previstos després d’aquesta actuació d’urbanització seran els propis dels vials de circulació dels veïns a peu i en
vehicles, alhora que dotar a la zona dels serveis que no tenen, i millorar els existents mitjançant ampliacions de xarxes
i soterrament de línies. Tanmateix, quedarà un accés molt millorat per als serveis d’emergències, atès que ara
actualment han de passar per carrers poc (o gens) il∙luminats i sense pavimentar.

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR.

Les obres estan pensades per ser executades en una única fase.
En els límits (o extrems) dels carrers anirem a connectar les noves xarxes projectades a les xarxes existents.

Imatge gràfica de l’actuació :
a.

Carrer Barcelona
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b.

Carrer Ginesta

8.1.‐ ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES.

El primer a realitzar serà fer l’esbrossada de marges i neteja de vegetació per poder definir els límits de l’actuació i
preparar bé les entregues de paviments amb les façanes i límits de propietats definits per tanques. Especialment això
passa al carrer Barcelona.
Al carrer ginesta caldrà enderrocar el paviment existent de formigó, mitjançant fresat o bé demolició mecànica.
Tanmateix, es podrà començar a executar el rebaix de caixa per als paviments en la resta de carrers.

Els moviments de terres aniran encaminats a rebaixar suficientment el terreny de la zona per poder situar una capa de
c.

Carrer Vendrell

20cm de tot‐ú compactat que ens rebrà els paviments de formigó superiors i voreres. L’explanada serà el propi terreny
que considerarem suficientment compactat, atès que fa més de 50 anys que s’hi circula, sense deformacions visibles.
Els moviments de terres estaran controlats a través del control de qualitat (Veure Annex 17) i les restes de terres
sobrants i runes portades a abocadors degudament autoritzats i legalitzats, segon s’explica en l’Annex núm. 16.
Els desmunts i terraplens no es podran construir amb terres procedents de la pròpia obra, per tant caldrà realitzar
aportacions externes.
Les terres que utilitzarem en els terraplens dels vials i paviments de l’obra seran del tipus “seleccionat” i tot‐u en les
capes de base dels ferms.
No s’ha observat presència de nivell freàtic.

d.

Carrer Ventalló
8.2.‐ VIALITAT I PAVIMENTS.

La vialitat té com a eixos estructurants els existents, adaptant‐se la resta a les característiques del sector, tant pel que
fa a la distribució de trànsit i accessibilitat a les parcel∙les com a la prolongació dels vials cap els altres sectors
perimetrals. Els carrers tindran sentit únic de circulació.

L’amplada total dels vials serà diferent en funció del carrer que es tracti. Cal distingir entre els carrers amb voreres
(Barcelona i ginesta) i els carrers que no en tenen i es faran a un únic nivell (Vendrell, Ventalló i ramals‐passatges).
Per als primers, hem establert un carril central de circulació per vehicles de 3.75m, i la resta fins a façana serà vorera.
Aquesta vorera es d’amplada variable i com a mínim serà de 1.80m per poder donar compliment al codi d’accessibilitat.
El bombament del carrer és cap a l’exterior, de manera que les plujanes es recullen a la rigola.
Per al segon tipus de vials, aquests seran de formigó, amb inclinació de pendents cap a l’eix, i en secció els carrers son
en forma de V; en el centre recollirem les aigües de pluja. Les amplades son variables en funció del carrer que es tracti:
mentre que el carrer Vendrell tindrà una amplada aproximada de 5.00m, al Ventalló no s’hi arriba, essent una amplada
variable propera als 4.80m. Els ramals son de menors dimensions, amb amplades properes als 4.00m aproximadament.
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Segons la tipologia de paviment, els definim com:
Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a paviments urbans. Per a la
formació de l’esplanada s’ha seguit la vigent ordre circular del Ministeri de Foment 10/2002, així com les característiques



del terreny, tal i com es pot comprovar en els corresponents annexes.

per sobre el paviment de formigó de 20cm, amb acabat raspallat fi transversal al sentit de circulació, amb formigó HM‐

Així doncs, les seccions estructurals de ferms projectats han estat:

30/B/20/I+E. L’acabat superficial serà un acabat raspallat. Les pastilles de formigonat no podran ser superiors a 5 x 5m

Paviment de formigó raspallat. Els paviments de formigó estaran formats per una capa base de tot‐ú de 15cm i

i es col∙locarà una doble capa de mallat de  10 15x15. Els recobriments a l’armat seran de mínim 5cm. Aquest
Carrers de paviment d’aglomerat asfàltic: (Barcelona i Ginesta)
-

Secció estructural de ferm proposada en calçada: 4AA3

-

3cm. d’aglomerat asfàltic en calent tipus D‐12.

-

5cm. d’aglomerat asfàltic en calent tipus S‐20.

-

15cm. de subbase de tot‐ú artificial compactat al 100% PM.

Carrers amb paviment de formigó (raspallat)

paviment entregarà a l’eix del carrer en una rigola prefabrica de de 30cm i per l’altre costat directament a límit de
façana, amb els pendents definits als plànols que no seràn superiors al 2%. Queda definit als plànols.


Paviment d’aglomerat asfàltic. Els vials dels dos carrers principals (Barcelona i ginesta) es realitzaran amb una

doble capa d’aglomerat asfàltic, tipus D‐12 en rodadura i S‐20 en base. Els detalls de les entregues i pendents estan
perfectament de finits al plànols.

-

Secció estructural de ferm proposada en calçada: 5FS2



-

20cm. de paviment de formigó HP‐30.

anteriorment, i els detalls de les entregues i pendents estan perfectament de finits al plànols.

-

15cm. de subbase de tot‐ú artificial compactat al 100% PM

Seccions tipus proposades:

Voreres. S’utilitzarà el panot de 9 pastilles per executar les voreres. Les capes inferiors s’han definit

a.

Secció tipus de vial en els carrers Barcelona i Ginesta:

Pels vials de vianants (voreres):
-

15 cm. de sub‐base de tot‐ú artificial compactat al 98% PM.

-

10 cm. de base de formigó en massa del tipus HM‐20.

-

2 cm. de base de morter de ciment.

-

4 cm. de peces de formigó de rajol hidràulic de 9 pastilles (20x20x4 cm).
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b.

Secció tipus en carrer Ventalló, Vendrell i passatges:

L’àrea de l’àmbit d’influència de la conca de pluja considerada es pot veure en un plànol en l’Annex núm.7.
La tipologia de canonada serà de PEAD corrugat per fira i llis per dins, i de característiques autoportants.

8.3.2.‐ Xarxa de clavegueram
La xarxa projectada és separativa i les canonades utilitzades per a les aigües residuals són de PEAD color negre , corrugat
per fora i llis per dins. Hem utilitzat diferents diàmetres, des de 200mm fins 315mm. Són autoportants. Els diàmetres
son petits atès que les vivendes son unifamiliars, i generen poc cabal.

Recollirem les aigües de les vivendes per una xarxa d’escomeses domiciliàries de DN=200mm fins a una canonada central
de DN=315mm. Aquesta canonada central està connectada des del carrer Ventalló, recull el carrer ginesta i entrega al
carrer Barcelona. Aquest, al seu torn, recull el carrer Vendrell i passatges per entregar finalment al carrer Tarragona.
Hi ha previstos un important nombre de pous de registre per al correcte manteniment de tota la xarxa, i situats com a
màxim a 50m de distància entre ells.

Les escomeses domiciliàries es connectaran amb canonades de 200mm també amb canonada de PEAD. La connexió a
8.3.‐ XARXES DE SERVEIS

la canonada principal es realitzarà mitjançant l’accessori adequat (anomenat pinça), sempre supervisat per la D.O.
Caldrà justificar convenientment qualsevol canvi de sistema. El dimensionament i justificació està definit en l’Annex

8.3.1. Xarxa de plujanes

num. 8.

Serà xarxa separativa. Actuarem en la recollida de les aigües de pluja mitjançant reixes interceptores i embornals. En
l’eix dels vials i en les rigoles laterals (segons el carrer) hi distribuirem embornals, a una distància no superior a 20‐25m.

8.3.3.‐ Xarxa d’aigua potable

Aquests embornals abocaran les aigües cap a la nova canalització dissenyada per recollir les aigües per períodes de
retorn de 10anys. Els diàmetres de les canonades van des dels 315mm fins als 500mm. No hem posat diàmetres
superiors atès que les rasants i l’existència d’altres serveis impossibiliten la construcció amb diàmetres superiors a

La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent els criteris següents, i alhora en base a les definicions realitzades per la
pròpia companyia d’aigua Sorea:

500mm.
Això ens ha passat al tram final del carrer Barcelona, atès que com que no es pot pujar la rasant del carrer (hi ha les

 La connexió és a la xarxa municipal, SOREA.

entrades a les cases) hem hagut de substituir un tub de dimensions superiors a 500mm, per dos de 315mm. Aquesta

 La magnitud de la demanda, pel que fa a les parcel∙les de caràcter residencial, els equipaments i zones verdes es

substitució és entre els pous P4 i P1.
Els embornals els connectem a les conduccions principals mitjançant canonades de Ø200mm.
Per complementar la recollida de les aigües de pluja, col∙locarem una reixes interceptores de manera que en casos
d’avingudes importants, contribuiran a una millor evacuació de les aigües. Aquestes reixes també connectaran a la xarxa
projectada, mitjançant canonades de DN315mm.

l’habitual en aquest tipus d’urbanitzacions.
 S’ha intentat evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre important de
parcel∙les. Per això es sectoritza mitjançant vàlvules de comporta.
 Assegurar una pressió mínima d’1 atm de subministrament per als hidrants disposats (en concret 1), amb uns cabals
de 16,7 l/seg.

Per la seva banda, la xarxa d’aigües plujanes s’ha dimensionat per a una pluja de període de retorn de T=10 anys. S’ha
considerat un baix període de retorn per donar un bon nivell de servei. També ve recomanat en diferent bibliografia.
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S’ha definit la nova xarxa de distribució mitjançant canonada de fosa dúctil de diferents diàmetres, amb capacitat per

8.3.5.‐ Xarxa de Baixa Tensió

aguantar una Pressió Màxima de Funcionament (PFA) entre els 300 i 400 MPa i de diferents diàmetres.
La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia als plànols, garanteix l’aïllament

Actualment la distribució de la xarxa elèctrica a la zona de projecte es realitza en la seva totalitat de forma aèria. Això

individual de les diferents canonades de distribució pels carrers, illes i sectors, assegurant l’abastament de la resta a

es tradueix en un impacte visual de cables que creuen els carrers que no es gens agradable per una zona residencial

través de la xarxa.

com aquesta. Alhora, els pals de formigó i de fusta que hi ha en l’àmbit, en desmereixen.

Tanmateix i atès que es una zona residencial amb veïns durant les obres, els treballs de substitució de les canonades es

L’Ajuntament de l’Escala, amb molt bon criteri, en proposa el seu íntegre soterrament. Així doncs, ens hem assessorat

faran de manera que quedarà garantit l’abastament d’aigua en tot moment, tot instal∙lant una xarxa provisional d’aigua

de la companyia elèctrica Endesa a fi i efecte que ens facilitessin la seva solució de soterrament i reforç de línies existents

que doni servei a totes i cadascuna de les vivendes en cas que així es consideri oportú.

(veure Annex 5).

Es pot comprovar l’assessorament a l’Annex núm. 10.

La solució passa per eliminar les línies aèries i soterrar‐les amb conduccions de tub de PEAD fins a les noves caixes de

Cal tenir en compte que al carrer ginesta, hi ha una impulsió existent de diàmetre 350mm de fibrociment, que caldrà

façana que caldrà col.locar.

substituir.
Durant les obres caldrà mantenir el servei a les vivendes i a tal efecte, s’estendrà una canonada provisional al llargs dels
carrers en substitució, per mantenir l’aigua a les cases.

8.3.4.‐ Xarxa de telecomunicacions i telefonia

Per totes les voreres del carrer s’hi disposarà una xarxa de telefonia, a fi de poder donar aquest servei a totes les
vivendes previstes. Ara, actualment es fa de forma aèria i amb creuaments vistos al carrer. Completarem l’estesa aèria
que quedarà soterrada amb canalitzacions, segons l’assessorament que ens ha fet la companyia. Es va sol∙licitar
assessorament a la companyia TELEFONICA, que ens ha donat resposta. (veure Annex 13).
Amb aquesta informació, hem projectat una nova estesa de xarxa per el nou vial seguint els criteris que ens han marcat
des de companyia. Hem projectat amb dos conductes formats per dos tubs corrugats per fora i llis per dins de PEAD,
envoltats de formigó formant prismes, de 1 i 2 tubs de Ø63mm, així com les corresponents arquetes del tipus M, DM i
pedestals en vorera.

Pel que fa a l’escomesa interior de cada particular, des de la caixa es deixarà la línia connectada un “postecillo” que és

Aprofitarem la obertura dels carrers per instal∙lar la xarxa de telecomunicacions, per a un futur poder estendre la xarxa

el que haurà d’alimentar cap a la casa, que generalment estan separades de la tanca.

de fibra òptica municipal. A aquest fi, deixarem instal∙lats en paral∙lel a la xara de telefonia, 2 tubs de PEAD Ø90mm. Als

Dins del pressupost de la companyia, no hi ha inclòs cap treball d’obra civil, per tant l’haurem de comptar a part. El

extrems dels carrers i en els creuaments hi disposarem d’arquetes registrables de 40x40cm.

subministrament de les caixes i dels postecillos, si que hi estan inclosos, no la col∙locació. El retensat del cable des del
postecillo fins a la vivenda (cas que el comptador estigui a la façana de la vivenda enlloc d’estar a la tanca) també està
pressupostat dins de les feines de Endesa. Si el comptador està a la tanca, el retensat des del postecillo fins ala casa, va
a càrrec de cada propietari.

Al mateix temps, serà necessari el retensat de diverses línies de distribució que queden al límit del projecte, perquè hi
ha pals que s’eliminen o es desplacen.
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Dins de les actuacions per soterrar i millorar la distribució de la xarxa elèctrica, hi ha unes actuacions fora de l’àmbit

Aquesta solució ha estat consensuada i contrastada amb els responsables actuals del manteniment de la xarxa

estrictament de projecte. Aquestes es centren a la zona del carrer Sant Feliu de Guíxols, on s’ha de canviar un canvi de

d’enllumenat, que a L’Escala és Enllumenats Costa Brava. (veure annex 9).

transformador, on passem d’un de 250kVA a un de 400kVA, a més de la portada de les línies noves fins a aquest trafo.

El quadre comparatiu de la situació actual i la final serà aquesta :

El pressupost aplicat a la partida de pressupost de projecte ha estat el que ens ha facilitat ENDESA (157.166,43€),
descomptant el 15% de DG i BI, i que puja a la quantitat de 133.591,47€.

8.3.6.‐ Xarxa enllumenat

La xarxa d’enllumenat, com a concepte general, tracta de substituir tots els punts de llum que actualment funcionen
amb bombetes d’incandescència, per punts de llum LED. Alhora, incorporarem nous punts de llum en llocs on
actualment no n’hi havia.

Quadre LE 055 : Es manté el subministrament als punts de llum existents i s’hi afegeixen els nous punts de llum
situació
Carrer Vendrell
Carrer Barcelona
Passatge nord‐oest c/ Barcelona
Passatge Barcelona 86
Passatge sud‐est c/ Barcelona
Passatge sud‐oest c/ Barcelona

Actuals
6 llumeneres 100W
10 llumeneres 150W

Total actual
600W
1500W

projectats
6 equips 25W
10 equips 75W
2 equips 25W
2 equips 40w
1 equip 25W
1 equip 25W

2100W

Total projectat
150W
750W
50W
80w
25W
25W
1080W

Estat actual. En l’actualitat existeix una xarxa d’enllumenat dins l’àmbit d’actuació formada per
Quadre LE 076: Es manté el subministrament als punts de llum existents i s’hi afegeixen els nous punts de llum
Quadre LE 005
c/ Vendrell. Hi pengen 6 llumeneres VSAP de 100W sobre columnes de 4m.
c/ Barcelona. Hi pengen 10 llumeneres VSAP de 150W sobre columnes de 8m.
Quadre LE 076
c/ Ventalló. Hi pengen 5 lluminàries VSAP de 70W sobre columnes de 4m.
passatge Ventalló 5. Hi pengen 2 lluminàries VSAP de 70W sobre columnes de 4m.

situació
Carrer Ventalló
Passatge nord‐oest c/ Ventalló
Passatge Ventalló 5
Passatge Ventallo 16
Passatge sud‐est c/ Ventalló
Passatge Ventalló 20

Actuals
5 llumeneres 70W

Total actual
350W

2 llumeneres 70W

140W

per llumeneres led SALVI Bàsic o similar amb diferents potències.
Al carrer Ginesta es preveu una nova xarxa d’il∙luminació amb els paràmetres similars al carrer Barcelona.

Total projectat
200W
25W
80W
50W
25W
50W
430W

projectats
7 equips 75W

Total projectat
525W
525W

490W

Condicionants de projecte
Al carrer Barcelona, Vendrell, Ventalló i passatge Ventalló 5, el projecte preveu la substitució de les llumeneres existents

projectats
5 equips 40W
1 equip 25W
2 equips 40W
2 equips 25w
1 equip 25W
2 equips 25W

La nova xarxa del c/ Ginesta s’afegeix al quadre L077
situació
Carrer Ginesta

Actuals

Total actual

Als passatges del carrer Barcelona i Ventalló es preveu nova xarxa d’il∙luminació.
Les lluminàries hauran de portar driver de regulació de flux en capçalera i seran d’acabat color negre forja.
Pel correcte funcionament de la xarxa d’enllumenat instal∙larem arquetes de creuament i nous conductes. No caldrà
instal∙lar cap armari nou, l’únic que es farà serà legalitzar‐ne un que ampliarem amb una línia nova.
Inicialment s’ha escollit llums de la casa Salvi, sèrie bàsic LED top lat Ø580 i Salvi top Ø490. Caldrà instal∙lar aquestes o
unes de similars que compleixin amb les mateixes característiques lumíniques o de superiors. En funció de la posició i
alçada, tindran més potència LED o menys.
Les columnes de suport de les llumeneres seran troncocòniques, galvanitzades en calent i de 4m o 8m d’alçada en funció
del lloc i carrer que ocupin. Queda definit clarament als plànols.

Salvi top lat Ø580 (amb braç)

Salvi top Ø490
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8.3.7.‐ Xarxa de reg

9. EXPROPIACIONS, AFECTACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS

Aquest projecte no contempla la instal∙lació d’aquesta xarxa.

Per dur a terme totes les obres considerades al projecte d’urbanització no caldrà realitzar expropiacions i ocupacions
temporals de propietats alienes al sector.

8.3.8.‐ Enjardinament

Aquest projecte no contempla la instal∙lació de plantes ni arbrat.

10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

8.3.9.‐ Mobiliari Urbà

La durada de les obres serà de 8,25 mesos (vuit mesos i una setmana), i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments
per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. L’inici

L’únic element de mobiliari urbà contemplat son papereres. Es defineixen als plànols.

previst és a començaments de l’any 2016. Atès que la durada d’obres excedeix de 6 mesos ens trobarem que caldrà
aturar les obres a l’estiu, perquè la gran afluència de turistes no permetrà el normal desenvolupament de l’obra, apart

8.3.10.‐ Senyalització i pintura vial

de les consideracions i restriccions de caire tècnic i de seguretat i salut que es puguin produir. Per tant, s’ha previst
aquesta aturada intermèdia.

Al finalitzar les obres de urbanització dels accessos caldrà pintar les bandes de pintura a terra en la zona dels passos de
vianants i instal∙lació de senyals verticals. Es defineix adequadament en els plànols.
11. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS
8.3.11.‐ Xarxa de gas

Atès que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisió de preus.

Aquest projecte contempla la instal∙lació de nous trams de la xarxa de gas per completar les zones que ja en tenen,
aprofitant que els carrers es fan nous. Ens hem assessorat de Gas Natural. S’instal∙laran canonades de PEBD de 90mm

12. SEGURETAT I SALUT

per interconnectar trams existents. Es defineix adequadament en els plànols. L’assessorament està en l’Annex num. 12.
El projecte incorpora en l’Annex 4, l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres de la
8.3.12.‐ Connexions exteriors i desplaçaments de serveis existents

passarel∙la i d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i
salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.

A nivell de xarxes d’infraestructures, ens trobem que la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi discorre
soterrada pels carrers del voltant, amb canonades de diàmetres adequats per possibilitar la seva connexió.
La xarxa de clavegueram que és separativa, d’aigües residuals i pluvials, discorre igualment pels carrers de l’entorn,

13. TERMINI DE GARANTIA

soterrades ambdues. Anirem a connectar fora de l’àmbit a un tram de xarxa existent.
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Única, llevat que en el Plec de Condicions
Pel que fa a la xarxa d’enllumenat, caldrà anar a connectar línies fora de l’àmbit de projecte, atès que els quadres que

Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendrà a totes

en regulen el funcionalment estan en carrers adjacents. Queda contemplat i pressupostat en el present projecte.

les obres executades sota el mateix contracte.

El mateix dir de la xarxa elèctrica. Per realitzar els soterraments, caldrà anar a connectar a un transformador existent
fora de l’àmbit de projecte, que garantirà un adequat subministrament elèctric.
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14. LLEI DE CONTRACTES

Es manifesta expressament que la normativa que regularà la relació entre el Promotor i l’empresa adjudicatària de les obres
del projecte de referència, serà la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de novembre, publicat al BOE de 16 de novembre de 2011, on queden derogades totes les anteriors disposicions d’igual i
inferior rang.

15. GESTIÓ D’ENDERROCS, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DESTINATS A L’ABANDONAMENT (compliment decret

17. OBRA COMPLETA
De conformitat amb l’Article 125 del Reglament General de Contractes de l’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. («BOE» 257, de
26‐10‐2001.) es fa constar expressament que el present projecte fa referència a una obra complerta, segons el que disposa
l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en aquesta Memòria.

18. PRESSUPOST

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció)

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos actuals de mà d’obra,
materials i maquinària usuals de la Girona.
L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en la justificació de preus.
En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes:

Durant l’execució de les obres es generaran residus, que caldrà gestionar correctament i segons s’indica en l’Annex 16:
“Pla de gestió de residus”.

a) Mà d'obra
Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i hem estudiat els
diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A

16. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI
26/20010/1991 DE 25 DE NOVEMBRE

aquesta mà d'obra se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses
totals per jornada de treball i hora per a cada una de les categories d'operaris.

Per tal de donar conformitat a la Llei 20/1991 de 25 de novembre, s’han dissenyat tant els paviments com els accessos, amb

b) Maquinària

la suficient amplada i amb pendents adequats, de manera que les persones amb disminucions no tinguin cap tipus de

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu

problema per circular per les zones públiques.

d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i

S’han seguit les directrius del codi pel que fa a amplades mínimes de passos, que com a mínim seran de 0,90m, i les rampes,

assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor

que tenen el pendent adequat per què no suposin un perill a la circulació dels vianants, respectant els tants per cents de

o mecànic.

rampa que marca el codi.

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol

En el cas particular d’aquesta obra, els espais resultants seran diàfans i sense pendents superiors al que marca la norma. Per

imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cada una de les màquines.

tant es complirà amb el Decret.
c) Preu dels materials a peu d'obra
Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant‐lo amb els imports de transport,
càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a més s'inclou en
aquest preu els costos derivats de l'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop
instal∙lat.

12

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

MEMÒRIA

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint

P RESSUP O ST EX EC UC I Ó MATERI AL

8 6 2 .5 4 4 ,3 7 €

en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent
als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat

13%

D e s p e s e s G e n e ra l s

6%

B e n e f i ci I n d u t ri a l

112.130, 77 €
51. 752, 66 €

obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe

SUMA:

1 6 3 .8 8 3 ,4 3 €

corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total
TOTAL :

1.026.427, 80 €

21% I V A

215. 549, 84 €

TO TAL P RESSUP O ST P ER C O NTRACTA:

1 .2 4 1 .9 7 7 ,6 4 €

de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2.

Amidaments i pressupost

En el capítol "Pressupost" figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les
prescripcions que sobre el tema s'inclouen al plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als
corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l'obtenció dels pressuposts parcials i totals.
El pressupost d’execució material del present projecte puja a la quantitat de VUIT‐CENTS SEIXANTA DOS MIL CINC‐CENTS
Els costos indirectes que graven l’execució de les obres s’han estimat en el 6%, normal en aquest tipus d’obres.

QUARANTA QUATRE EUROS AMB TRENTA‐SET CÈNTIMS (862.544,37€).

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), financeres i tota

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost

la resta derivada de l’execució del contracte i, d’un 6% en concepte de benefici industrial.

abans d’IVA de: UN MILIÓ VINT‐I‐SIS MIL QUATRES CENTS VINT‐I‐SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.026.427,80€).

L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent.
Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost següent:

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: UN MILIÓ DOS –
CENTS QUARANTA‐UN MIL NOU‐CENTS SETANTA SET EUROS AMB SEIXANTA QUATRE CÈNTIMS (1.241.977,64€).

Co d i

Res u m

CAPÍ TOL 1

TREBALLS PREVI S

2.983,48

CAPÍ TOL 2

ENDERROCS i MOVI MENTS DE TERRES

24.647,15

CAPÍ TOL 3

XARXA DE PLUJANES

83.311,67

CAPÍ TOL 4

XARXA DE CLAVEGUERAM

90.996,06

CAPÍ TOL 5

XARXA D' AI GUA POTABLE

136.614,66

CAPÍ TOL 6

XARXA DE TELEFONI A i TELECOMUNI CACI ONS

CAPÍ TOL 7

XARXA D' ELECTRI CI TAT BT

63.160,88
161.742,89

19.‐ RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
La relació de documents, plànols i resta de informació necessària per dur a terme el present projecte està format per la
següent relació de documentació:

CAPÍ TOL 8

XARXA D'ENLLUMENAT

CAPÍ TOL 9

XARXA DE GAS

CAPÍ TOL 10

PAVI MENTS

CAPÍ TOL 11

MOBI LI ARI URBÀ

2.222,76

CAPÍ TOL 12

SENYALI TZACI Ó I PI NTURA VI AL

4.472,56

CAPÍ TOL 13

I MPREVI STOS

15.000,00

Annex 2.‐ Topografia i cartografia

CAPÍ TOL 14

SEGURETAT I SALUT

14.785,23

Annex 3.‐ Justificació de preus

P RES SUP O S T EX EC UC I Ó MATERI AL

54.060,41
3.922,60

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA

204.624,02

8 6 2 .5 4 4 ,3 7 €

ANNEXES

Annex 1.‐ Reportatge Fotogràfic

Annex 4.‐ Estudi de seguretat i salut
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Annex 5.‐ Traçat

20.‐ SERVEIS AFECTATS

Annex 6.‐ Dimensionament dels ferms
Annex 7.‐ Xarxa de plujanes

Durant l’execució de les obres podrien resultar afectats diversos serveis, per això es reprodueixen en els plànols els

Annex 8.‐ Xarxa de clavegueram

serveis existents, que han estat facilitats per les companyies. Es recorda que el contractista haurà de gestionar les actes

Annex 9.‐ Xarxa d’enllumenat

TIC.

Annex 10.‐ Xarxa d’aigua Potable
Annex 11.‐ Xarxa elèctrica
Annex 12.‐ Xarxa de Gas

21. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Annex 13.‐ Xarxa de telefonia
Annex 14.‐ Senyalització

La classificació del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la

Annex 15.‐ Pla d’obra

Llei de Contractes de les administracions públiques. En l’Annex 18 es proposa una classificació al contractista.

Annex 16.‐ Gestió dels residus de la construcció
Annex 17.‐ Pla de control de qualitat

TIPUS

CLASSIFICACIÓ

Annex 18.‐ Classificació del Contractista
Annex 19.‐ Renders de la solució
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

A2A

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

I6C

HIDRÁULICAS

E1C

VIALES Y PISTAS

G6C

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

No obstant això, la Mesa de contractació establirà en el plec de clàusules que regeixin en el concurs o procediment de
contractació, la classificació que consideri mes oportuna.

Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Amidaments

22. CONTROL DE QUALITAT

Pressupost parcial
Pressupost general

A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les
instruccions del Promotor i anirà d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico‐Administratives Generals aprovat pel
Ple de l’Ajuntament.
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del pressupost d’execució material. El cost serà
íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. Es defineix
el quadre d’assajos a l’Annex num. 17
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23. CONCLUSIONS

Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de Contractes
del Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les
administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el conjunt de
documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra,
i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Amb tot el que s’exposa en la present memòria i en la resta de documents del Projecte, es considera suficientment
justificat i definit l’objecte del present, que sotmetem a l’Administració per a la seva aprovació.

L’Escala, octubre de 2015

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col∙legiat 12.216
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PASSATGE VENTALLÓ 5

PASSATGE VENTALLÓ 16

10

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PASSATGE SUD EST CARRER VENTALLÓ

PASSATGE VENTALLÓ 20
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1_ TOPOGRAFIA

Per a la redacció del present projecte ens hem basat en la topografia de detall facilitada per l’Ajuntament de l’Escala,
complementat amb visites “in situ” per tal de comprovar algunes dimensions, situacions i tipus de registres, etc...
Com a topografia complementària també hem utilitzat els fulls 296‐39‐14, 296‐39‐15, 296‐40‐14 i 296‐40‐15, a escala 1:1.000
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
El plànol obtingut de l’aixecament és el que segueix.
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ANNEX 3.-JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

CAPITOL CAPÍTOL 1 TREBALLS PREVIS

CAPITOL CAPÍTOL 2 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES

VM01M01

u

Realització de cata de mín. 1m3 en paviment
Realització de cata de localotzació i identificació de serv eis no inferior a 1m3 per mitjans manuals i/o mecànics. Inclòs el tapat de la cata amb terres i amb una planx a de ferro de 3mm (mínim) recuperable. Inclou reposició de pav iments.

F2194XC2

C1311120

0,004 h

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

44,83

0,18

A0140000

3,000 h

Manobre

47,91

A0150000

0,022 h

Manobre especialista

16,53

0,36

C1101200

0,011 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,39

0,17

15,97

C1101200

3,000 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,39

46,17

C1315020

1,000 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

35,23

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

47,90

0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

C1311120

129,79

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

C1311120
44,83

0,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
F2211020

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics, carregat sobre camió.
0,010 h

m2 Demol.paviment mesc.bitum.,g<=10cm,a>2m,m.mec.+càrrega cam.
Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
F2211020

IMPORT

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics, carregat sobre camió.
0,010 h

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

44,83

0,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
F2191304

m

C1105A00

0,040 h

Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.
Demolició de v orada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroex cav adora, carregat sobre
camió.
Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

2,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
F2194JB4

C1105A00

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,a<=2m,martell trenc.
Demolició de pav iment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador i carregat sobre camió.
0,110 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

6,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
F2194AL4

C1105A00

m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,a>2m,martell trenc.
Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat
sobre retroex cav adora carregat sobre camió.
0,100 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

6,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
F241A269

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

C1501800

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015

Pàgina

1

9 de nov iembre de 2015

Pàgina

2

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL CAPÍTOL 3 XARXA DE PLUJANES
F2225422

CODI

QUANTITAT UD RESUM

F2285H00

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

PREU

SUBTOTAL

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

C1315020

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

2,47

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

C133A0K0

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

B0312500

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,51

C1105A00

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

F228A10F

13,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
F222H422

m3 Excav.pou aïllat h<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material ex cav at

C1315020

0,180 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

6,34

A0140000

0,010 h

Manobre

15,97

0,16

m3 Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2 i fins a 1,5 m, amb material tolerable (i de la pròpia ex cav ació
sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
% PM

A0150000

0,075 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,020 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,70

C133A030

0,075 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

10,55

0,79

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,20

0,01

6,50

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.
0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
VMPLUPE200

m

FD5J6F0E_02

u

A0140000

0,100 h

Manobre

0,025 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

15,97

1,60

150,00

3,75

A0127000

0,150 h

Oficial 1a col.locador

18,19

2,73

A0137000

0,150 h

Ajudant col.locador

16,15

2,42

BD7FPB0200

1,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=200mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

3,60

3,60

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

6,80

0,07

A0140000

0,010 h

14,17

Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE-EN-13476
Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre, de diàmetre nominal ex terior de
315 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.
Manobre

15,97

0,16

BDW3BB00

0,025 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

150,00

3,75

A0127000

0,150 h

Oficial 1a col.locador

18,19

2,73

A0137000

0,150 h

Ajudant col.locador

16,15

2,42

BD7FPB0315

1,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=315mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

7,50

7,50

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

5,30

0,05

A0140000

0,100 h

15,97

1,60

BDW3BB00

0,025 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

150,00

3,75

A0127000

0,150 h

Oficial 1a col.locador

18,19

2,73

A0137000

0,150 h

Ajudant col.locador

16,15

2,42

11,10

11,10

6,80

0,07

BD7FPB0400

1,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=400mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

A0140000

0,100 h

15,97

1,60

Manobre

15,97

19,16

B0641080

0,350 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

x 1,10

54,42

20,95

B0DF6F0A

1,000 u

Motlle metàl.lic p/encof.caix .emborn. 70x 30x 85cm,150 usos

x 1,01

1,07

1,08

B0DZA000

0,560 l

Desencofrant

1,80

1,01

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

43,20

0,43

u

139,49

Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for
Pou de registre de 120 cm de diàmetre i fins 2,60 m d'alçària com a màx im, inclòs solera de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, sense bastiment i tapa de fosa dúctil, graons de polipropilè, unitat i detalls segons plànols.

A0112000

1,000 h

Cap colla

20,20

CZ12U00A

1,000 h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

14,55

14,55

BDD1U022

1,200 u

Con prefabricat de reducció de Ø=120 a Ø=60 cm i 80 cm d'alçària

75,25

90,30

A0121000

2,000 h

Oficial 1a

19,07

38,14

REPOSICIO

2,500 h

Manobre especialista

16,53

41,33

B071U001

0,035 m3

Morter M-80

68,43

2,40

BDDZU010

2,000 u

Graó per a pou de registre de 300x 300x 300 mm

5,41

10,82

33,92

6,78

C1503U10

0,200 h

Camió grua de 5 t

C1700006

1,000 h

Vibrador intern de formigó

BDD1A090

3,000 m

B0641040
A%AUX001

20,20

1,60

1,60

Peça form.p/pou circ.D=120cm,pref.

52,27

156,81

1,000 m3

Formigó HM-20/B/10/I,>=200kg/m3 ciment

62,88

62,88

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

58,30

0,58

FDKZ3176

u

A012N000

0,600 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

12,00

A0140000

0,600 h

Manobre

15,97

9,58

B0704200

0,060 t

Morter M-4a (4 N/mm2) granel

25,57

1,53

BDDZU002

1,000 u

Bastiment 85x 85x 10 cm, tapa 65 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40

114,00

114,00

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

21,60

0,22

FD95P400

21,67

Canalit. tub de PE p/clave.,D=500mm, SN8 s/UNE-EN-13476
Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre, de diàmetre nominal ex terior de
500 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.
Manobre

1,200 h

446,39

Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa ductil,pes=57.8kg
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pou de clav egueram o plujanes, de fosa dúctil de 600mm
de diàmetre, model GEO de Norinco o similar, de 57.8 kg de pes (marc i tapa), col·locat amb morter, sobre con
prefabricat o arqueta prefabricada, o bé estructura de suport realitzada in situ. Inclou elements de fix ació , morters,
resines o cargoleria si s'escau.

137,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
m

24,00

A0140000

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

VMPLUPE500

72,86

20,00

16,61

Canalit. tub de PE p/clave.,D=400mm, SN8 s/UNE-EN-13476
Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre, de diàmetre nominal ex terior de
400 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.
Manobre

72,86

Oficial 1a d'obra pública

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
m

Bastiment+reix a practic.p/embor.,fosa dúctil 834x 338x 100mm 52kg

1,200 h

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

VMPLUPE400

1,000 u

A012N000

VMC1U010

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
m

BD5ZJJJ0

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

VMPLUPE315

Embornal comp.92x40x60cm int.e=15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HMSubministrament i col.locació d'embornal de mides ex teriors 761x 300x 100, amb caix a de mides ex teriors
820x 420x 660cm (tipus P16A o similar), amb parets de 10cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou reix a de fosa dúctil model Barcelona M-B3 o similar, i amb càrrega de ruptura
D-400. Unitat complerta i acabada. Detalls segons plànols.

TOTAL PARTIDA ....................................................

Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE-EN-13476
Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre, de diàmetre nominal ex terior de
200 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.

BDW3BB00

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

C1501800

1,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

F241A269

12,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador
0,220 h

1,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F2229870

IMPORT

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

m

Recobriment ext.p/claveg.tub .D=500mm,20cm HM-25/P/20/I
Recobriment protector ex terior per a canonades per clav egueres per tub de diàmetre fins 500mm, amb 20cm de
formigó HM-25/P/20/I

B0641080

0,400 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

21,77

A012N000

0,126 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

2,52

A0140000

0,126 h

Manobre

15,97

2,01

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

4,50

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
GD5KF28E

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 11,5cm maó calat,arrebos.+llisc.in
Subministrament i col.locació de caix a, per a reix a interceptora de mides ex teriors de caix a de 660x 1000x 660
(mòduls de metre de longitud) , model P500 o similar ( per a reix a de mides 976x 490x 70mm) amb parets de
20cm de gruix de maó calat o formigó in situ, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I. Detalls segons plànols.

BDW3BB00

0,025 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

150,00

3,75

A0127000

0,200 h

Oficial 1a col.locador

18,19

3,64

A0137000

0,200 h

Ajudant col.locador

16,15

3,23

A0140000

1,950 h

Manobre

BD7FPB0500

1,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=500mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

16,70

16,70

B0111000

0,002 m3

Aigua

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

8,50

0,09

B0641080

0,200 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

B0F1DHA1

38,997 u

15,97

Maó calat,24x 11,5x 10cm,p/rev estir

31,14

0,91

0,00

54,42

10,88

0,16

6,24

79,31

4,36

Oficial 1a d'obra pública

20,00

39,00

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

87,98

0,53

Medis aux iliars

70,10

1,05

D0701821

0,055 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.

A012N000

1,950 h

B0512401

0,006 t

A%AUX00100150

1,500 %

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

GD5ZAKFJ

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

A0140000

0,072 h

Manobre

A012N000

0,072 h

Oficial 1a d'obra pública

BD5ZAKF0

1,000 u

Reix a p/interc.,fosa dúctil 982x 490x 76mm,145kg

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

15,97

F2225422

1,44

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

2,60

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................
107,83

Oficial 1a d'obra pública

20,00

8,00

0,400 h

Manobre

15,97

6,39

B0704200

0,040 t

Morter M-4a (4 N/mm2) granel

25,57

1,02

BD5ZBJC0

1,000 u

Reix a fix a p/embor.,fosa grisa o galv . C250 amb cos de formigó

63,50

63,50

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

14,40

0,14

C1105A00

F222K870
C1105A00

79,05

4,79

B0641050

1,000 m3

Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment

46,00

46,00

C2005000

0,150 h

Regle v ibratori

4,04

0,61

A012N000

0,150 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

3,00

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

7,80

0,12

C1501800

20,13

0,24

A0134000

0,010 h

Ajudant ferrallista

18,60

0,19

B0A14200

0,016 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

0,60

0,01

D0B341C5

0,850 m2

Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME
30x 15cm,D:5-5mm,B500T,6x 2,2

1,18

1,00

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,40

0,00

x 1,02

0,190 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

12,05
12,05

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.
0,025 h

Camió transp.12 t

0,100 m3

Cànon abocador

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,10

0,88

2,50

0,25

35,23

0,88
2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
F2285H00
54,52

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30 x 15 D:4.5-4.5 B500T
Armadura pel control de la fissuració superficial en pav iment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x 15 cm D:4,5-4,5 mm 6x 2,2 m B500T UNE-EN 10080
Oficial 1a ferrallista

13,95

m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en roca, amb retroex cav adora amb martell trencador

B2RA3999

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0,012 h

13,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0124000

63,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINC CÈNTIMS
F241A269

15,97

Retroex cav adora amb martell trencador

TOTAL PARTIDA ....................................................

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat
Manobre

0,220 h

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

0,300 h

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

9,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F2229870

Reixa fixa, en passos de vianants. C250. ACO G100 o similar
Subminis trament i col.locació de reix a fix a, per a laterals de passos de v ianants. Estructura de recollida prefabricada amb formigó, de 20cm d'alçada, i 13cm d'amplada ex terior. Ample interior 10cm. Longitud de la peça 1m. Incorporara reix a superior de fosa o acer galv anitzat de 13cm d'ample. Capacitat de càrrega de trànsit tipus C250, en
ambdós elements. Serà model ACO Gala G100 o similar. Qualsev ol canv i anirà aprov at ex pressament per la D.O.
o tècnics de l'Ajuntament.

0,400 h

IMPORT

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

105,20

A0140000

F32BDC66

SUBTOTAL

20,00

A012N000

F9365H11

PREU

105,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
m

QUANTITAT UD RESUM

1,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

FD5ZBJC4_ACO

CODI

CAPITOL CAPÍTOL 4 XARXA DE CLAVEGUERAM

Reixa practic.,p/interc,fosa ductil, mides fins 982x490x76mm
Subministrament i col.locació de reix a practicable, per a interceptor de fosa dúctil, de mides 976x 490x 70mm i
col·locada ancorada al formigó. Classe D-400. Material i accessoris inclosos. Detalls segons plànols.

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

1,65
2,47

C133A0K0

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

B0312500

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
F228A10F

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

m3 Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2 i fins a 1,5 m, amb material tolerable (i de la pròpia ex cav ació
sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
% PM

A0150000

0,075 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,020 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

1,24
0,70

C133A030

0,075 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

10,55

0,79

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,20

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
VMPLUPE315

m

Canalit. tub de PE p/clave.,D=315mm, SN8 s/UNE-EN-13476
Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre, de diàmetre nominal ex terior de
315 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.

A0140000

0,010 h

Manobre

BDW3BB00

0,025 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

15,97

0,16

150,00

3,75

A0127000

0,150 h

Oficial 1a col.locador

18,19

2,73

A0137000

0,150 h

Ajudant col.locador

16,15

2,42

BD7FPB0315

1,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=315mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

7,50

7,50

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

5,30

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
VMPLUPE200

m

Canalit. tub de PE p/clave.,D=200mm, SN8 s/UNE-EN-13476
Subministrament i col.locació de canalització amb tub de Polietilè corrugat negre, de diàmetre nominal ex terior de
200 mm, paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, tipus B, àrea aplicació U, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra.

A0140000

0,100 h

Manobre

BDW3BB00

0,025 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

15,97

1,60

150,00

3,75

A0127000

0,150 h

Oficial 1a col.locador

18,19

2,73

A0137000

0,150 h

Ajudant col.locador

16,15

2,42

BD7FPB0200

1,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=200mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

3,60

3,60

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

6,80

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
G31511G1

m3 Formigó rasa/pou,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

B0641080

1,020 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

55,51

A0140000

0,250 h

Manobre

15,97

3,99

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

4,00

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

VMC1U010

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

Pou de registre de Ø=120cm i fins 2,60m d'alçària, incl base for
Pou de registre de 120 cm de diàmetre i fins 2,60 m d'alçària com a màx im, inclòs solera de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, sense bastiment i tapa de fosa dúctil, graons de polipropilè, unitat i detalls segons plànols.

CAPITOL CAPÍTOL 5 XARXA D' AIGUA POTABLE
F2225422

PREU

SUBTOTAL

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

A0112000

1,000 h

Cap colla

20,20

20,20

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

CZ12U00A

1,000 h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

14,55

14,55

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

BDD1U022

1,200 u

Con prefabricat de reducció de Ø=120 a Ø=60 cm i 80 cm d'alçària

75,25

90,30

A0121000

2,000 h

Oficial 1a

19,07

38,14

REPOSICIO

2,500 h

Manobre especialista

16,53

41,33

B071U001

0,035 m3 Morter M-80

BDDZU010

2,000 u

Graó per a pou de registre de 300x 300x 300 mm

C1503U10

0,200 h

Camió grua de 5 t

C1700006

1,000 h

Vibrador intern de formigó

1,60

1,60

BDD1A090

3,000 m

Peça form.p/pou circ.D=120cm,pref.

52,27

156,81

68,43

2,40

5,41

10,82

33,92

6,78

B0641040

1,000 m3

Formigó HM-20/B/10/I,>=200kg/m3 ciment

62,88

62,88

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

58,30

0,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

F2229870

C1105A00

0,600 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

12,00
9,58

A0140000

0,600 h

Manobre

15,97

B0704200

0,060 t

Morter M-4a (4 N/mm2) granel

25,57

1,53

BDDZU002

1,000 u

Bastiment 85x 85x 10 cm, tapa 65 cm de Ø, fosa dúctil, c. rupt. 40

114,00

114,00

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

21,60

0,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0140000

u

0,200 h

446,39

15,97

3,19

150,00

150,00

BDW3BB00

1,000 u

Accessori genèric PE/PVC D200mm (colzes, TE, reduccions...etc)

A0122000

0,100 h

Oficial 1a paleta

18,19

1,82

A0127000

0,200 h

Oficial 1a col.locador

18,19

3,64

A0137000

0,200 h

Ajudant col.locador

16,15

3,23

BDY3BB00

1,000 u

Element munt. PVC D=250mm

1,08

1,08

B0641080

1,000 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

54,42

BD7FPB0200

6,000 m

Tub de PE p/clav e.,D=200mm, SN8 s/UNE-EN-13476,L<6m

3,60

21,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

13,95
13,95

F241A269

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

C1501800

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
F2285H00

137,33

Escomesa domiciliària PE-D200mm. inclos accessori en T.
Subministrament i col.locació d'escomesa domiciliària fins a D200mm. Inclou tub de PE corrugat negre SN8, injert a
canonada principal en forma de T de PE o PVC ) segons norma UNE-EN-13476, protecció en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb sorra. Inclou protecció de formigó en els trams amb recobriments inferiors a
20cm.
Manobre

0,220 h

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
VMPLUPE200ESC

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador

TOTAL PARTIDA ....................................................

Bastiment+tapa pou circ. diam 600mm,fosa ductil,pes=57.8kg
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pou de clav egueram o plujanes, de fosa dúctil de 600mm
de diàmetre, model GEO de Norinco o similar, de 57.8 kg de pes (marc i tapa), col·locat amb morter, sobre con
prefabricat o arqueta prefabricada, o bé estructura de suport realitzada in situ. Inclou elements de fix ació , morters,
resines o cargoleria si s'escau.

A012N000

9,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
FDKZ3176

IMPORT

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

1,65
2,47

C133A0K0

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

B0312500

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
F228A10F

m3 Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2 i fins a 1,5 m, amb material tolerable (i de la pròpia ex cav ació
sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
% PM

A0150000

0,075 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,020 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

1,24
0,70

C133A030

0,075 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

10,55

0,79

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,20

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................
238,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
FF32N795_350

m

Tub fosa dúctil,DN=350mm,unió campana p./aigua,contrabrida,dific
Tub de fosa dúctil de 350 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

A012M000

1,000 h

Oficial 1a muntador

17,27

17,27

A013M000

1,000 h

Ajudant muntador

14,84

14,84

BF32N790_350

1,000 m

Tub fosa dúctil,DN=350mm,unió campana,p./aigua,contrabrida estan

70,19

70,19

BFW32N79

0,100 u

Accesori tub fosa dúct.,DN=250mm,p/unió campana aigua,contrabrid

243,17

24,32

BFY32N79

1,000 u

Pp.tub fosa dúctil,d=250mm,campana aigua,contrabrida

6,69

6,69

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

32,10

0,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

133,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
FFB1C901

m

Tub PEAD,DN=200mm,PN=10bar,connect.pressió,col.fons ra
Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal ex terior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.

A012M000

0,280 h

Oficial 1a muntador

17,27

A013M000

0,280 h

Ajudant muntador

14,84

4,16

BFWB1C99

0,120 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d200mm,p/connec.pressió

55,68

6,68

BFB1C220

1,100 m

Tub HDPE,DN=200mm,PN=10bar

32,02

35,22

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

9,00

0,09

4,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

50,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
FFB1J228

m

Tub PEAD,DN=160mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa
Tub de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal ex terior, 4 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

A012M000

0,300 h

Oficial 1a muntador

17,27

A013M000

0,300 h

Ajudant muntador

14,84

4,45

BFB1J200

1,000 m

Tub HDPE,DN=160mm,PN=4bar

10,30

10,51

BFWB1J22

0,200 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d160mm,4bar,p/soldar

67,27

13,45

BFYB1J22

1,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d160mm,4bar,soldat

0,41

0,41

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

9,60

0,10

x 1,02

5,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS
FFB1F227

m

Tub PEAD,DN=125mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa
Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 125mm de diàmetre nominal ex terior, 10 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

A012M000

0,150 h

Oficial 1a muntador

17,27

A013M000

0,160 h

Ajudant muntador

14,84

2,37

BFB1F203

1,000 m

Tub HDPE,DN=125mm,PN=10.bar

16,89

16,89

BFWB1F22

0,035 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d125mm,4bar,p/soldar

45,66

1,60

BFYB1F22

0,200 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d125mm,4bar,soldat

0,25

0,05

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

5,00

0,05

2,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

FFB1C900

m

A012M000
A013M000

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

SUBTOTAL

PA1080

0,140 h

Oficial 1a muntador

17,27

2,42

A012M000

30,000 h

Oficial 1a muntador

17,27

518,10

0,200 h

Ajudant muntador

14,84

2,97

A013M000

30,000 h

Ajudant muntador

14,84

445,20

BFB1C210

1,000 m

Tub HDPE,DN=90mm,PN=10bar

6,30

6,30

C1315020

25,000 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

880,75

BFWB1C05

0,060 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d90mm,p/connec.pressió

34,47

2,07

A0140000

25,000 h

Manobre

15,97

399,25

A%AUX001

1.362,60

13,63

BFYB1C05

1,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d90mm,connect.pressió

0,14

0,14

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

5,40

0,05

PA

PREU

Tub PEAD,DN=90mm,PN=10bar,connect.pressió,col.fons ra
Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal ex terior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,95

IMPORT

PA d'abonament íntegre retirada de canonades velles a l'Escala
PA d'abonament íntergre per al desmuntatge de les canonades v elles ex istents. Inclou gestió de residus especials
a abocador controlat.

2.256,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
FFB1C256

m

Tub PEAD,DN=75mm,PN=10bar,connect.pressió,
Subministrament i col.locació de tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal ex terior, 10 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de
la rasa

A012M000

0,130 h

Oficial 1a muntador

17,27

2,25

A013M000

0,130 h

Ajudant muntador

14,84

1,93

BFB1F202

1,000 m

Tub HDPE,DN=75mm,PN=10bar

BFWB1C05

0,060 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d90mm,p/connec.pressió

4,21

4,21

34,47

2,07

BFYB1C05

1,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d90mm,connect.pressió

0,14

0,14

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

4,20

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
FFB192561

m

Tub PEAD,DN=63mm,PN=10bar,connect.pressió,dific.mitjà,col.fons
Tub de polietilè PEAD de 63 mm de diàmetre nominal ex terior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

A012M000

0,100 h

Oficial 1a muntador

17,27

1,73

A013M000

0,100 h

Ajudant muntador

14,84

1,48

10,44

1,25

0,07

0,07

BFWB1905

0,120 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d63mm,p/connec.pressió

BFYB1905

1,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d63mm,connect.pressió

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

BFB192001

1,000 m

Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar

x 1,02

3,20

0,03

1,94

1,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
FM213628

u

Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4´´,munt.ext.
Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connex ió a
la canonada i PN16. Inclou seny alització.

A012M000

3,000 h

Oficial 1a muntador

17,27

51,81

A013M000

3,000 h

Ajudant muntador

14,84

44,52

422,79

422,79

1,66

1,66

96,30

1,44

BM213620

1,000 u

Hidrant soterr.pericó reg.,1x 100mm,connex .D=4´´

BMY21000

1,000 u

P.p.elements especials p/hidrants

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

TOTAL PARTIDA ....................................................

522,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
GD7FX010LES1

PA

PA d'abonament integre per peces especials d'instal.lació d'aigu
Partida d'abonament íntegre per a la instal.lació de peces especials, accessoris, i elements de la x arx a d'aigua potable segons pressupost de company ia SOREA num. 15LES014.

A012M000

150,000 h

Oficial 1a muntador

17,27

2.590,50

A013M000

150,000 h

Ajudant muntador

14,84

2.226,00

BFB19200

83,000 m

Tub HDPE,DN=63mm,PN=4bar

BFWB1C05

300,000 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.d90mm,p/connec.pressió

BFYB1C05

500,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d90mm,connect.pressió

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,94

161,02

34,47

10.341,00

0,14

70,00

4.816,50

48,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

15.436,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
GD7FX010LES

u

Manteniment de servei de subministrament d'aigua potable
Partida d'abonament íntegre per al manteniment del serv ei de subministrament d'aigua potable durant el temps d'ex ecució de les obres. Aquesta partida inclou els collarets de presa, v àlv ules, canonada de 1" i connex ions a cada
escomesa domiciliària ex istent. Inclou mà d'obra de muntatge d'aquesta instal.lació prov isional i desmuntatge posterior, de fins a 1700ml de canonada de 1" i fins a 102 escomeses. No inclou obra civ il.

A012M000

26,000 h

Oficial 1a muntador

17,27

449,02

A013M000

27,000 h

Ajudant muntador

14,84

400,68

BFB19200

1.700,000 m

BFWB1C05

75,000 u

BFYB1C05

100,000 u

A%AUX001

1,000 %

Tub HDPE,DN=63mm,PN=4bar
Accessori p/tubs poliet.alta dens.d90mm,p/connec.pressió
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.d90mm,connect.pressió
Despeses aux iliars mà d'obra

1,94

3.298,00

34,47

2.585,25

0,14

14,00

849,70

8,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

6.755,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
FFB1Z001

u

Escomesa de tub PEAD D63mm,10bar,connect.pressió,dific.mitjà,col
Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal ex terior, 10 bar
de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa, formada per collari de presa, enllaços de conex ió,v àlv ula de serv ei i tapa amb marc quadrada a façana
de propietat, unitat completament acabada.

A012M000

1,000 h

Oficial 1a muntador

17,27

17,27

A013M000

1,000 h

Ajudant muntador

14,84

14,84

BMY210001

1,000 u

P.p.elements especials p/escomeses

125,65

125,65

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

32,10

0,48

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

32,60

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

158,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
FDGZU010

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

A013M000

0,010 h

Ajudant muntador

14,84

0,15

BDGZU010

1,020 m

Banda cont.plàstic,color,30cm

0,11

0,11

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,20

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL CAPÍTOL 6 XARXA DE TELEFONIA i TELECOMUNICACIONS
F2225422

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

A0140000

0,110 h

Manobre

35,23

7,75

15,97

1,76

QUANTITAT UD RESUM

F2225422

TOTAL PARTIDA ....................................................

C1105A00

9,51

Retroex cav adora amb martell trencador

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

63,41

F2229870

13,95
13,95

C1105A00

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador
0,220 h

Retroex cav adora amb martell trencador

Camió transp.12 t

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,10

F241A269

0,88

2,50

0,25

C1501800

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

0,88

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

2,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
m3 Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2 i fins a 1,5 m, amb material tolerable (i de la pròpia ex cav ació
sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
% PM

F2285H00

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

0,075 h

Manobre especialista

16,53

1,24

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

16,53

C1315020

0,020 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,70

C1315020

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

2,47

C133A030

0,075 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

10,55

0,79

C133A0K0

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,20

0,01

B0312500

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

B0641080

m
0,175 m3

E2252772

15,97

0,19

A0150000

0,300 h

Manobre especialista

16,53

0,98

1,96

A0140000

0,020 h

Manobre

15,97

0,32

20,00

0,24

C1311120

0,020 h

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

44,83

0,90

0,40

0,01

C133A0J0

0,200 h

Picó v ibrant,plac.30x 33cm

7,07

1,41

0,012 h

Manobre
Tub corbable corrugat polietilè,DN=63,impacte=20J,resist.compres

A012N000

0,012 h

Oficial 1a d'obra pública

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

9,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

FDG3XBT4

m

BG21RP10

4,000 m

0,100 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

5,44

A0140000

0,012 h

Manobre

15,97

0,19

1,000 m

Tub corbable corrugat polietilè,DN=63,impacte=20J,resist.compres

0,012 h

Oficial 1a d'obra pública

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

m
0,339 h

A013M000
A0140000

Tub rígid
PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4,20

16,80

0,98

0,98

B0641080

0,200 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

10,88

0,24

A012N000

0,012 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

0,24

0,40

0,01

A0140000

0,012 h

Manobre

15,97

0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,86

FDGZU010

Arqueta M de formigó armat segons especificacions TELEFONICA, fo
Arqueta M de formigó armat segons especificacions TELEFONICA , col·locat al fons de la rasa

m

5,85

Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

Oficial 1a muntador

17,27

0,339 h

Ajudant muntador

14,84

5,03

A013M000

0,010 h

Ajudant muntador

14,84

0,15

0,678 h

Manobre

15,97

10,83

BDGZU010

1,020 m

Banda cont.plàstic,color,30cm

0,11

0,11

C150G900

0,339 h

Grua autopropulsada 20t

48,79

16,54

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,20

0,00

BD78TFD9

1,000 m

Arqueta prefabicada M-II amb marc i tapes

315,25

315,25

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

21,70

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

353,83

Arqueta D de formigó armat segons especificacions TELEFONICA, fo
Arqueta H de formigó armat segons especificacions TELEFONICA , col·locat al fons de la rasa

G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

REPOSICIO

0,020 h

Manobre especialista

C110A0G0

0,060 h

Dipòsit aire comprimit,180m3/h

16,53

0,33

2,72

0,16

A0140000

0,678 h

Manobre

15,97

10,83

A0121000

0,020 h

Oficial 1a

19,07

0,38

A013M000

0,339 h

Ajudant muntador

14,84

5,03

C110U070

0,020 h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

13,86

0,28

A012M000

0,339 h

Oficial 1a muntador

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,40

0,01

BD78TFH1

1,000 m

Arqueta prefabicada D-II amb marc i tapes

C150G900

0,339 h

Grua autopropulsada 20t

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

17,27

5,85

643,00

643,00

48,79

16,54

21,70

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

A012N000

0,100 h

Oficial 1a d'obra pública

681,58

Pedestal form.HM-20/P/20/I g=30cm,planta 1x0,6m
Pedestal de formigó HM-20/P/20/I de 30 cm de gruix i de planta 1x 0,6 m
20,00

2,00

A0140000

0,100 h

Manobre

15,97

1,60

B0641080

0,200 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

10,88

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

3,60

0,05

1,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS
F2194XB2

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
FDB17P01

0,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
FD78TFD1

28,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

A012M000

Canalització 4tubs PVC D160mm, dau recobr.40x45cm, form. HM-20/P
Canalització amb 4 tubs de PVC de D 160mm i dau de recobriment de 40x 45 cm amb formigó HM-20/P/20/I

20,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

FD78TFH9

7,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

B0641080

A012N000

4,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

Canalització 1tub PEAD D63mm, dau recobr.50x30cm, form. HM-20/P
Canalització amb dos tubs de PEAD de DN63mm i dau de recobriment de 50x 30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

BG22TD10

12,72

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PN

54,42

2,000 m

m

TOTAL PARTIDA ....................................................

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

A0140000

TELECO1DN63

1,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Canalització 2tubs PEAD D63mm, dau recobr.50x30cm, form. HM-20/P
Canalització amb dos tubs de PEAD de DN63mm i dau de recobriment de 50x 30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

BG22TD10

2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

A0150000

TELECO2DN63

13,95

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

35,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

F228A10F

13,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.
0,025 h

63,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

C1501800

9,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

F241A269

IMPORT

TOTAL PARTIDA ....................................................

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador
0,220 h

SUBTOTAL

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F2229870

PREU

CAPITOL CAPÍTOL 7 XARXA D' ELECTRICITAT BT
SUBCAPITOL SUBCAP 7.1. ACTUACIONS FORA D EL'ÀMBIT DE PROJECTE

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

C1315020

CODI

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,a<=2m,m.mec.+càrrega ca
Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0150000

0,042 h

Manobre especialista

16,53

C1101200

0,021 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,39

0,69
0,32

C1315020

0,018 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,63

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,70

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,53

F9J13Q40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

B0552410

1,000 kg

Emul.bitum.catiònica ECR-0

0,17

0,17

A0150000

0,003 h

Manobre especialista

16,53

0,05

C1702D00

0,003 h

Camió cisterna p/reg asf.

22,43

0,07

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,10

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

F9H12114

t

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM
m

FDG3XBT2
A0140000

0,012 h

Manobre

BG21RP10

2,000 m

Tub rígid
PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

B9H12110

1,000 t

Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,betum asf.

46,23

46,23

0,010 h

Estenedora p/pav iment mescla bitum.

44,98

0,45

A012N000

0,019 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

0,38

B0641080

0,110 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

A012N000

0,012 h

Oficial 1a d'obra pública

C13350C0

0,012 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

56,85

0,68

A0140000

0,086 h

Manobre

15,97

1,37

50,09

0,60

1,80

0,03

C170D0A0

0,012 h

Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

49,74

m3 Formigó rasa/pou,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat
des de camió
Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

55,51

A0140000

0,250 h

Manobre

15,97

3,99

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

4,00

0,06
59,56

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=10cm,a<=2m,martell trenc.
Demolició de pav iment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
martell trencador i carregat sobre camió.
0,110 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

6,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

FDG3XBT4

m

BG21RP10

4,000 m

Tub rígid
PVC,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

20,00

6,40

Manobre

15,97

4,79

B0111000

0,010 m3

Aigua

0,91

0,01

B0512401

0,015 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

x 1,02

87,98

1,35

B9E13200

1,000 m2

Panot gris 20x 20x 4cm,cl.1a,preu alt

x 1,02

6,20

6,32

D0391311

0,030 m3

Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l

x 1,02

64,20

1,96

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

11,20

0,11

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

10,88

Oficial 1a d'obra pública

20,00

0,24

A0140000

0,012 h

Manobre

15,97

0,19

FDGZU010

m

A013M000

0,010 h

Ajudant muntador

14,84

0,15

BDGZU010

1,020 m

Banda cont.plàstic,color,30cm

0,11

0,11

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,20

28,11

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

PA

0,26

PA a justif. per la mod. xarxa i sot. s/ estudi ENDESA num EOTOE
PA a justificar per l'adequació de la x arx a, soterrament de linies aèries, estesa de linies nov es i modificacions tècniques en elements de la x arx a per poder soterrar totes les linies aèries ex istents dins de l'àmbit del projecte. Inclou retesats de linies, estasa de ocnductes, tractament de pals amb creosota, tractament de residuus, eliminació
dels elemens antics, etc. segons s'especifica en el pressupost de la company ia ENDESA num EOTOE. Aquest
pressupost s'adjunta en l'Annex 11 del projecte.
Sense descomposició
126.911,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
F216U003_1

ut

20,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
PA

14,82

Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

PA1081

16,80

0,200 m3

PA1082

Oficial 1a d'obra pública

4,20

0,012 h

6,98

m2 Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-ci
Pav iment de panot per a v orera gris de 20x 20x 4 cm, (9 pastilles) classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
0,300 h

0,24

A012N000

F9E13204

0,320 h

20,00

B0641080

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

A0140000

5,99

Canalització 4tubs PVC D160mm, dau recobr.40x45cm, form. HM-20/P
Canalització amb 4 tubs de PVC de D 160mm i dau de recobriment de 40x 45 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

A012N000

8,40

54,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

C1105A00

0,19

4,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
F2194JB4

15,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,020 m3

IMPORT

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

B0641080

SUBTOTAL

Canalització 2tubs PVC D160mm, dau recobr.40x20cm, form. HM-20/P
Canalització amb dos tubs de PVC de D 160mm i dau de recobriment de 40x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

C1709B00

G31511G1

PREU

Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

PA a justif. -2- mod. xarxa i sot. s/ estudi ENDESA num EOTOE
PA a justificar per l'adequació de la x arx a, soterrament de linies aèries, estesa de linies nov es i modificacions tècniques en elements de la x arx a per poder soterrar totes les linies aèries ex istents fora de l'àmbit del projecte. Inclou
retesats de linies, estasa de ocnductes, tractament de pals amb creosota, tractament de residuus, eliminació dels
elemens antics, etc. segons s'especifica en el pressupost de la company ia ENDESA num EOTOE. Aquest pressupost s'adjunta en l'Annex 11 del projecte.

Adequació de façana per encastar CGP
Repicat i adequació de façana o paret de tanca d'obra per poder encastar-hi un CGP de company ia ENDESA. Inclou el picat i reposició de la façana o tanca, arrebossat i pintat. Unitat complerta. No inclou el CGP. Gestió de residus i transport a abocador inclòs.

A0140000

1,200 h

Manobre

15,97

19,16

A0150000

1,200 h

Manobre especialista

16,53

19,84

C1101200

0,500 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,39

7,70

C1311120

0,200 h

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

44,83

8,97

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

39,00

0,39

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

6.679,57

56,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
F2225422

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F2229870

C1105A00

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador
0,220 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

13,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
F241A269

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

C1501800

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
F2285H00

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

16,53

1,65

C1315020

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

2,47

C133A0K0

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

B0312500

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
E2252772

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PN

A0150000

0,300 h

Manobre especialista

16,53

A0140000

0,020 h

Manobre

15,97

4,96
0,32

C1311120

0,020 h

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

44,83

0,90

C133A0J0

0,200 h

Picó v ibrant,plac.30x 33cm

7,07

1,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015

Pàgina
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9 de nov iembre de 2015

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL CAPÍTOL 8 XARXA D'ENLLUMENAT
F2225422

CODI

QUANTITAT UD RESUM

FHM11L22

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

u

PREU

SUBTOTAL

A012H000

0,530 h

Oficial 1a electricista

21,70

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

A013H000

0,530 h

Ajudant electricista

18,62

9,87

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

A0140000

0,250 h

Manobre

15,97

3,99

B0641090

0,310 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

BHM11L22

1,000 u

Columna ac.galv .,troncocònica,h=8m

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F2229870

C1105A00

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador
0,220 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

13,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
F2285H00

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

16,53

1,65

C1315020
C133A0K0

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

2,47

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

B0312500

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

P.p.accessoris p/columnes

34,29

Camió grua

43,23

22,91

C1504R00

0,530 h

Camió cistella h=10m

36,61

19,40

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

25,40

0,25

u

A012H000

0,200 h

Oficial 1a electricista

21,70

4,34

0,200 h

Ajudant electricista

18,62

3,72

C1105A00

0,100 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

6,34

D060Q021

0,750 m3

Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

67,44

50,58

BHGWU001

0,420 u

Petit mat.aux .connex ió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p

82,38

34,60

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

8,10

0,08

0,075 h

Manobre especialista

16,53

0,020 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,70

C133A030

0,075 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

10,55

0,79

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,20

0,01

ENLLUM004_LES

u

12,72

1,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

Tub corbable corrugat polietilè,DN=63mm,,impacte=20J,resist.comp
Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000

0,025 h

Oficial 1a electricista

21,70

0,54

A013H000

0,020 h

Ajudant electricista

18,62

0,37

BG22TD10

1,000 m

Tub corbable corrugat polietilè,DN=63,impacte=20J,resist.compres

0,98

1,00

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,90

0,01

x 1,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Llumenera model BASIC 16 Led, 21W (T1)
Subministrament i col.locació de llumenera per a v ials tipus BASIC de Salv i o similar. Punt de llum format per 16
LEDs, i potència 21W. Aquesta partida inclou el desmuntatge de la llumenera ex istent i al col.locació de la nov a.
Característiques:
Llumenera BASIC o similar de fosa d'alumini. Frontissa entre cúpula i cèrcol integrada a la fosa. Tancament de palanca en acer inox idable i alumini. Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté
la cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'acer inox idable AISI 304 Protecció: desgreix at
prev i, imprimació epox i i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn.
Per a mascle Ø60mm en el suport.
Equipada amb 16 leds
Temperatura de color: 3000K. Min. CRI=70, Vidamitja (L70):50,000h
Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta transparencia.
Distribución fotométrica asimétrica Tipo III - Versión 3, para iluminación funcional (luminancias), con LED Lux eon-M.
Difusor secundari de PMMA corbat. Inclou driv er sense cap regulació.
Potència màx ima de l'equip 75W.
POTENCIA 21 W LENT F2T1.
Inclou regulador de flux e en capçalera.

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
FG22TD1K

BLEDBASIC_01

1,000 u

Làmpada model BASIC, 16 Leds, 21W (T1)

432,40

432,40

C1504S00

0,500 h

Cam.cistella h=10-19m

41,68

20,84

A013H000

0,500 h

Ajudant electricista

18,62

9,31

A012H000

0,500 h

Oficial 1a electricista

21,70

10,85

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

20,20

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

FDK256F3

u

ENLLUM005_LES

B0F1D2A1

11,004 u

B0312500

0,013 t

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra
Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra
Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir

0,22

2,42

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

0,08

B0DF7G0A

1,007 u

Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos

A0140000

1,200 h

Manobre

0,98

0,99

15,97

19,16

A012N000

1,200 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

24,00

B0641080

0,209 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

11,37

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

43,20

0,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

58,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
FDKZ3154

u

BDKZ3150

1,000 u

Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 40mm,25kg

15,00

0,040 t

Morter M-4a (4 N/mm2) granel

25,57

1,02

A012N000

0,350 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

7,00

A0140000

0,350 h

Manobre

15,97

5,59

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

12,60

0,19

15,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
FHM11H22

u

0,530 h

Oficial 1a electricista

21,70

A013H000

0,530 h

Ajudant electricista

18,62

9,87

A0140000

0,250 h

Manobre

15,97

3,99

B0641090

0,220 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

BHM11H22

1,000 u

Columna ac.galv .,troncocònica,h=5m

x 1,10

Llumenera model BASIC 16 Led, 62W (T2)
Subministrament i col.locació de llumenera per a v ials tipus BASIC de Salv i o similar. Punt de llum format per 16
LEDs, i potència 62W. Aquesta partida inclou el desmuntatge de la llumenera ex istent i al col.locació de la nov a.
Característiques:
Llumenera BASIC o similar de fosa d'alumini. Frontissa entre cúpula i cèrcol integrada a la fosa. Tancament de palanca en acer inox idable i alumini. Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté
la cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'acer inox idable AISI 304 Protecció: desgreix at
prev i, imprimació epox i i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn.
Per a mascle Ø60mm en el suport.
Equipada amb 16 leds
Temperatura de color: 3000K. Min. CRI=70, Vidamitja (L70):50,000h
Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta transparencia.
Distribución fotométrica asimétrica Tipo III - Versión 3, para iluminación funcional (luminancias), con LED Lux eon-M.

BLEDBASIC_02

1,000

Làmpada model BASIC, 16 Leds, 62W (T2)

567,80

567,80

C1504S00

0,500 h

Cam.cistella h=10-19m

41,68

20,84

A013H000

0,500 h

Ajudant electricista

18,62

9,31

A012H000

0,500 h

Oficial 1a electricista

21,70

10,85

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

20,20

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

Columna ac.galv.troncocònica,h=4m,base plat.+porta,dau form.
Columna de planx a d'acer galv anitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

A012H000

473,70

Difusor secundari de PMMA corbat. Inclou driv er sense cap regulació.
Potència màx ima de l'equip 75W.
POTENCIA 62 W LENT F2M1.
Inclou regulador de flux e en capçalera.

Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 420x 420x 40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

B0704200

99,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

m3 Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2 i fins a 1,5 m, amb material tolerable (i de la pròpia ex cav ació
sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
% PM

C1315020

Dau de formigó de suport del bàcul de llum fins a 10m
Subministrament i col.locació de formigó HM-20 per formació de fonamentació de la columna d'enllumenat fins a
10m d'alçada. Inclou ex cav ació, encofrat, instal.lació de tubs corrugats pel seu interior, els perns d'ancoratge amb
v arilla roscada INOX i cargoleria i pletines de recepció de la base de la colunma, tot INOX. Unitat complerta per rebre la columna de llum. Detalls segons plànols.

A013H000

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

A0150000

356,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

F228A10F

34,29

1,000 u
0,530 h

VMLLUM0005

C1501800

18,09
236,53

C1503000

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

B2RA3999

53,04
236,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
F241A269

x 1,10

11,50

BHWM1000

13,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

IMPORT

Columna ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,dau form.
Columna de planx a d'acer galv anitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

609,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

11,50

53,04

12,84

136,37

136,37

BHWM1000

1,000 u

P.p.accessoris p/columnes

34,29

34,29

C1503000

0,530 h

Camió grua

43,23

22,91

C1504R00

0,530 h

Camió cistella h=10m

36,61

19,40

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

25,40

0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

251,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

ENLLUM006_LES

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Llumenera model BASIC 32 Led, 33W (T3)
Subministrament i col.locació de llumenera per a v ials tipus BASIC de Salv i o similar. Punt de llum format per 32
LEDs, i potència 33W. Aquesta partida inclou el desmuntatge de la llumenera ex istent i al col.locació de la nov a.
Característiques:
Llumenera BASIC o similar de fosa d'alumini. Frontissa entre cúpula i cèrcol integrada a la fosa. Tancament de palanca en acer inox idable i alumini. Obertura i tancament de la cúpula sense eines. Compàs de seguretat que manté
la cúpula oberta durant les operacions de manteniment. Cargols d'acer inox idable AISI 304 Protecció: desgreix at
prev i, imprimació epox i i acabat en poliuretà alifàtic bicomponent. Polimeritzat al forn.
Per a mascle Ø60mm en el suport.
Equipada amb 32 leds
Temperatura de color: 3000K. Min. CRI=70, Vidamitja (L70):50,000h
Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta transparencia.
Distribución fotométrica asimétrica Tipo III - Versión 3, para iluminación funcional (luminancias), con LED Lux eon-M.

1,000

Làmpada model BASIC, 32 Leds, 33W (T3)

C1504S00

0,500 h

A013H000

0,500 h

A012H000

0,500 h

Oficial 1a electricista

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

QUANTITAT UD RESUM

PA1078

PA

PREU

SUBTOTAL

20,000 h

Cam.cistella h=10-19m

41,68

833,60

A013H000

20,000 h

Ajudant electricista

18,62

372,40

A012H000

20,000 h

Oficial 1a electricista

21,70

434,00

806,40

12,10

1,500 %

Medis aux iliars

TOTAL PARTIDA ....................................................

PA1079

PA

PA a justificar per legalitzar un quadre d'enllumenat a l'Escala
PA a justificar per la legalització d'un quadre d'enllumenat dins de les obres d'urbanització.

A013H000

35,000 h

Ajudant electricista

18,62

651,70

A012H000

40,000 h

Oficial 1a electricista

21,70

868,00

1.519,70

22,80

1,500 %

Medis aux iliars

TOTAL PARTIDA ....................................................
468,52

Cam.cistella h=10-19m

41,68

20,84

Ajudant electricista

18,62

9,31

21,70

10,85

20,20

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.652,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS

A%AUX00100150

468,52

IMPORT

PA a justificar per accessoris enllumenat a l'Escala
PA a justificar per la instal.lació dels accessoris i material mecànic de connex ió entre les columnes ex istents i les
nov es llums, en els carrers on es conserv en les columnes d'enllumenat, especialment en la part superior on s'acolla la nov a llumenera.

C1504S00

A%AUX00100150

Difusor secundari de PMMA corbat. Inclou driv er sense cap regulació.
Potència màx ima de l'equip 75W.
POTENCIA 33W LENT F2T1.
Inclou regulador de flux e en capçalera.
BLEDBASIC_03

CODI

1.542,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

509,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
FG314606

m

BG314600

1,020 m

Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,4x10mm2,col.tub
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x 10 mm2, col.locat en tub
Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x 10mm2

3,07

3,13

A013H000

0,040 h

Ajudant electricista

18,62

0,74

A012H000

0,040 h

Oficial 1a electricista

21,70

0,87

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

1,60

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
FG380907

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat en malla de connex ió a terra

A012H000

0,200 h

Oficial 1a electricista

BGY38000

1,000 u

P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus

21,70

4,34

A013H000

0,200 h

Ajudant electricista

BG380900

1,020 m

Conductor Cu nu,1x 35mm2

1,24

1,26

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

8,10

0,12

0,12

0,12

18,62

3,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
FGD1222E

u

Piqueta connex.terra acer,gruix 300μm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav
Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 μm de gruix , de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra

BGD12220

1,000 u

Piqueta connex .terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300μm

BGYD1000

1,000 u

P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr.

A012H000

0,233 h

A013H000
A%AUX00100150

10,01

10,01

3,67

3,67

Oficial 1a electricista

21,70

5,06

0,233 h

Ajudant electricista

18,62

4,34

1,500 %

Medis aux iliars

9,40

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
FDGZU010

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

A013M000

0,010 h

Ajudant muntador

14,84

0,15

BDGZU010

1,020 m

Banda cont.plàstic,color,30cm

0,11

0,11

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,20

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
G31511G1

m3 Formigó rasa/pou,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

B0641080

1,020 m3

Formigó HM-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment

54,42

55,51

A0140000

0,250 h

Manobre

15,97

3,99

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

4,00

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
FHM11L22_1

u

Pintat de protecció i enlluït en bàcul, braç i llumenera
Subministrament i aplicació de tractament de protecció contra la corrossió i pintura en columnes, bàcul, braç i equip
òptic. La pintura serà acabat OXIRON negre o a decidir per la DO. La partida inclou els elements i equips necessaris per arribar fins a les parts superiors de les llumeneres amb maquinària adequada i equips especialitzats.

A012H000_PINT

0,150 h

Oficial 1a pintor

24,67

A013M000_PINT

0,150 h

Ajudant pintor

17,80

3,70
2,67

A0140000

0,150 h

Manobre

15,97

2,40

C1504R00

0,300 h

Camió cistella h=10m

36,61

10,98

BHWM1000_PINT

1,000 u

P.p.accessoris i pintura OXIRON negre

85,00

85,00

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

8,80

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

104,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

CAPITOL CAPÍTOL 9 XARXA DE GAS

CAPITOL CAPÍTOL 10 PAVIMENTS

F2225422

F221C620

m3 Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.,càrrega mec.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material ex cav at.

C1315020

0,220 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

7,75

A0140000

0,110 h

Manobre

15,97

1,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,51

C1105A00

Retroex cav adora amb martell trencador

A0140000

0,010 h

Manobre

15,97

0,16

C1105A00

0,025 h

Retroex cav adora amb martell trencador

63,41

1,59

C1311120

0,022 h

Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana

44,83

0,99

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,20

0,00

63,41

F2213870

13,95

C1105A00

m3 Excav.esplanació,roca,martell trenc.
Ex cav ació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroex cav adora
0,300 h

Retroex cav adora amb martell trencador

13,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb DOS CÈNTIMS

F241A269

F241A269

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

63,41

19,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

C1501800

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

C1501800

0,025 h

Camió transp.12 t

35,10

0,88

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

B2RA3999

0,100 m3

Cànon abocador

2,50

0,25

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

C1315020

0,025 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

F228A10F

F921201J

m3 Rebliment+picon.rasa,a0,6-1,5m,mat.toler.,g<=25cm,picó vibrant,9
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,2 i fins a 1,5 m, amb material tolerable (i de la pròpia ex cav ació
sempre que la DO ho autoritzi), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95
% PM
Manobre especialista

16,53

1,24

C1315020

0,020 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

0,70

C133A030

0,075 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

10,55

0,79

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,20

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,74

B0111000

0,050 m3

Aigua

C13350C0

0,040 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

0,100 h

C1315020
C133A0K0
B0312500

0,91

0,05

56,85

2,27

A0140000

0,050 h

Manobre

15,97

0,80

B0372000

1,150 m3

Tot-u art.

11,30

13,00

C1331100

0,035 h

Motoaniv elladora petita

45,36

1,59

C1502E00

0,025 h

Cam.cisterna 8m3

33,14

0,83

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,80

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

Manobre especialista

16,53

1,65

0,070 h

Retroex cav adora mitjana

35,23

2,47

0,150 h

Picó v ibrant,plac.60cm

6,96

1,04

1,200 t

Sorra pedra granit. 0-3.5 mm

6,30

7,56

18,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

m3 Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,sorra granítica,0-3.5mm,g<=25cm,pic
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorra de pedra granítica de 0-3.5mm, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

A0150000

2,01

m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
F2285H00

19,02

m3 Transport terres,càrrega mec.,camió 12t,rec.10-15km
Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km, fins a instalació autoritzada de gestió de residus. Cànon inclòs.

B2RA3999

0,075 h

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

A0150000

IMPORT

TOTAL PARTIDA ....................................................

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.
Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroex cav adora amb
martell trencador
0,220 h

SUBTOTAL

m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.
Ex cav ació i càrrega de terra per a caix a de pav iment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F2229870

PREU

F9G224F8

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

m3 Paviment form.HM-30/B/20/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me
Pav iment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 20 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i v ibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Serà
colorejat amb un color a determinar per la D.O. en el moment de les obres.

A0150000

0,300 h

Manobre especialista

16,53

C2003000

0,500 h

Remolinador mecànic

4,39

4,96
2,20

C1505120

0,160 h

Dúmper 1,5t,hidràulic

20,61

3,30
65,65

B0641650

1,010 m3

Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment

65,00

A0140000

0,300 h

Manobre

15,97

4,79

A012N000

0,350 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

7,00

B9GZ1210

0,005 t

Pols quars color gris

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

439,15

2,20

16,80

0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
F9365H11

m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

A0140000

0,300 h

Manobre

15,97

4,79

B0641050

1,000 m3

Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment

46,00

46,00

C2005000

0,150 h

Regle v ibratori

A012N000

0,150 h

Oficial 1a d'obra pública

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

4,04

0,61

20,00

3,00

7,80

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
F965A6D1_INCL

m

Vorada recta/inclinada a 45º base form.,ICS25 25x28cm, remuntabl
Subministrament i col.locació de v orada recta/inclinada a 45º de peces de formigó, doble capa calçada tipus ICS25
de mides 25-8x 28cm, classe R 5 (UNE 127025), remuntable, col.loda sobre base de formigó, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

A012N000

0,200 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

A0140000

0,400 h

Manobre

15,97

4,00
6,39

B0641090

0,050 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

x 1,10

53,04

2,92

B965BAD_ICS25

1,000 m

Peça form.v ora.,recta, inclin 45º, R5, 25x 25x 50cm

6,12

6,12

D070A4D1

0,001 m3

Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped

x 1,05

100,53

0,11

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

10,40

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
F965A6D1_TRAN

u

Peça de transició de vorada T2/T3/T5 a ICS25
Subministrament i col.locació de peça de transició per v orada recta T2/T3/T5 a v orada inclinada a 45º de peces de
formigó, doble capa calçada tipus ICS25 de mides 25x 28cm i 50cm de longitud, classe R 5 (UNE 127025), col.loda sobre base de formigó, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

A012N000

0,200 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

A0140000

0,400 h

Manobre

15,97

6,39

B0641090

0,100 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

x 1,10

53,04

5,83

33,50

33,50

x 1,05

100,53

0,11

10,40

0,10

B965BAD_TRANS

1,000 u

Peça de transició de T2/T3/T5 a ICS25

D070A4D1

0,001 m3

Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

4,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

F965A6DD

A012N000

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

Vorada recta form.,T3.17x28cm,R5,col./s.base form.HM-20/P/40/
Subministrament i col.locació de v orada recta de peces de formigó, doble capa calçada T3 17x 28 cm, classe R 5
(UNE 127025), col.loda sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

F9H18114

t

A012N000

0,019 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

0,38

0,250 h

Oficial 1a d'obra pública

5,00

A0140000

0,086 h

Manobre

15,97

1,37
45,84

20,00

A0140000

0,524 h

Manobre

15,97

8,37

B9H18110

1,000 t

Mescla bitum.cont.calent S-20,granulat granític,betum asf.

45,84

B0641090

0,091 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

x 1,10

53,04

5,31

C13350C0

0,012 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

56,85

0,68

B965A6D0

1,000 m

Peça form.v ora.DC,calçada,C3 17x 28cm,R5

x 1,05

5,43

5,70

C1709B00

0,010 h

Estenedora p/pav iment mescla bitum.

44,98

0,45

x 1,05

100,53

0,11

C170D0A0

0,012 h

Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic

50,09

0,60

13,40

0,13

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,80

0,02

D070A4D1

0,001 m3

Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

F975BASB_30

F9G22432MRC1

m

Rigola ampl.=30cm,peça form.v,60x30cm,g=13cm,col.mort. 1:4
Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma quadrada, de mides 30x 30x 8cm, col·locades amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre base de formigó.

A012N000

0,120 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

2,40

A0140000

0,200 h

Manobre

15,97

3,19

m²

B0111000

0,002 m3

Aigua

0,91

0,00

B9H18110

0,600 t

Mescla bitum.cont.calent S-20,granulat granític,betum asf.

45,84

0,002 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

x 1,02

87,98

0,18

C13350C0

0,150 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

56,85

8,53

B0641090

0,070 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

x 1,10

53,04

4,08

C1709B00

0,040 h

Estenedora p/pav iment mescla bitum.

44,98

1,80

4,13

4,13

C170D0A0

0,020 h

Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic

50,09

1,00

x 1,05

79,31

0,75

A012N000

0,300 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

6,00

5,60

0,06

A0140000

0,300 h

Manobre

15,97

4,79

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

10,80

0,11

B9752J91_30

1,000 u

Peça form.30x 30cm,g=8cm,p/rigo.

0,009 m3

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,79

A012N000

0,320 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

6,40

A0140000

0,300 h

Manobre

15,97

4,79

B0111000

0,010 m3

Aigua

B0512401

0,015 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

0,91

0,01

87,98

1,35

B9E13200

1,000 m2

Panot gris 20x 20x 4cm,cl.1a,preu alt

x 1,02

6,20

6,32

D0391311

0,030 m3

Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l

x 1,02

64,20

1,96

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

11,20

0,11

49,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

m2 Paviment panot p/vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-ci
Pav iment de panot per a v orera gris de 20x 20x 4 cm, (9 pastilles) classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

x 1,02

27,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
F9E13204

49,34

Formació d'esquena d'ase amb aglomerat S-20
Formació d'esquena d'ase (ressalt) per disminuir la v elocitat dels v ehicles en les carrers de la urbanització, format
per mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Detalls segons plànols i remats a canaleta drenant.
Inclou rampes d'entrada i sortida. Alçada mitja, 20cm.

B0512401

D0701821

IMPORT

Paviment bitum.cont.calent S-20,g.granític,betum asf.,98%marshal
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
F32BDC66

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30 x 15 D:4.5-4.5 B500T
Armadura pel control de la fissuració superficial en pav iment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x 15 cm D:4,5-4,5 mm 6x 2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000

0,012 h

Oficial 1a ferrallista

20,13

A0134000

0,010 h

Ajudant ferrallista

18,60

0,19

B0A14200

0,016 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

0,60

0,01

x 1,02

0,24

D0B341C5

0,850 m2

Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME
30x 15cm,D:5-5mm,B500T,6x 2,2

1,18

1,00

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,40

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
F9J12X40

m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2

A0150000

0,003 h

Manobre especialista

B0552B00

1,000 kg

Emul.bitum.catiònica ECI

16,53
0,31

0,05
0,31

C1702D00

0,003 h

Camió cisterna p/reg asf.

22,43

0,07

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,10

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
F9H12114

t

Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal
Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

B9H12110

1,000 t

Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,betum asf.

46,23

46,23

C1709B00

0,010 h

Estenedora p/pav iment mescla bitum.

44,98

0,45

A012N000

0,019 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

0,38

C13350C0

0,012 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

56,85

0,68

A0140000

0,086 h

Manobre

15,97

1,37

C170D0A0

0,012 h

Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic

50,09

0,60

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

1,80

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
F9J13Q40

m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

B0552410

1,000 kg

Emul.bitum.catiònica ECR-0

0,17

0,17

A0150000

0,003 h

Manobre especialista

16,53

0,05

C1702D00

0,003 h

Camió cisterna p/reg asf.

22,43

0,07

A%AUX00100150

1,500 %

Medis aux iliars

0,10

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UD RESUM

CAPITOL CAPÍTOL 11 MOBILIARI URBÀ

CAPITOL CAPÍTOL 12 SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL

FQ213112

u

Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30x30
Paperera model Sort 2009 (Metàl.lics Tordera) o similar, model homologat per l'ajuntament de 62 cm de diàmetre,
230l i 1m d'alçada. Planx a pintada d'1 mm de gruix , ancorada amb dos daus de formigó de 30x 30x 30 cm.

FBA31110

PREU

SUBTOTAL

m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre pav iment de faix es superficials, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb màquina d'accionament manual

A012N000

0,250 h

Oficial 1a d'obra pública

20,00

5,00

A0121000

0,084 h

Oficial 1a

19,07

1,60

A0140000

0,250 h

Manobre

15,97

3,99

A0140000

0,042 h

Manobre

15,97

0,67

BQ213110

1,000 u

Paperera Sort2009 D=62cm planx a pint.g=1mm,suport tub

150,00

150,00

B8ZB1000

0,490 kg

Pintura reflectora p/seny al.

x 1,02

6,80

3,40

D060M0B2

0,054 m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

61,88

3,68

BBM1M000

0,245 kg

Microesferes de v idre

x 1,02

3,33

0,83

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

9,00

0,09

C1B02B00

0,042 h

Màquina p/pintar banda v ial accionament manual

24,79

1,04

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

2,30

0,02

x 1,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

162,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
VMFDB8001

u

0,500 h

Oficial 1a muntador

A013M000

0,500 h

Ajudant muntador

VFDB9003

1,000 u

Pilona fix e metàl.lica model H214 amb banda inox

D060M0B2

0,300 m3

A%AUX00100250

5,000 %

17,27

FBA1G110

m

8,64

Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina
Pintat sobre pav iment d'una faix a contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb màquina
autopropulsada

14,84

7,42

A0121000

0,007 h

Oficial 1a

19,07

0,13

100,00

100,00

A0140000

0,004 h

Manobre

15,97

0,06

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

61,88

18,56

B8ZB1000

0,049 kg

Pintura reflectora p/seny al.

x 1,02

6,80

0,34

Medios aux iliares

16,10

0,81

BBM1M000

0,025 kg

Microesferes de v idre

x 1,02

3,33

0,08

32,42

0,13

0,20

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Pilona fixe model H214
Pilona fix e model H214 de Benito, amb banda inox d'1 m d'alçària, de secció circular, col.locat amb una base de
formigó.

A012M000

IMPORT

135,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

C1B02A00

0,004 h

Màquina p/pintar banda v ial autopropulsada

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
FBA15110

m

Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reflectora,màquina
Pintat sobre pav iment d'una faix a discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb
màquina autopropulsada

A0121000

0,007 h

Oficial 1a

19,07

0,13

A0140000

0,004 h

Manobre

15,97

0,06

B8ZB1000

0,032 kg

Pintura reflectora p/seny al.

x 1,02

6,80

0,22

BBM1M000

0,017 kg

Microesferes de v idre

x 1,02

3,33

0,06

32,42

0,13

0,20

0,00

C1B02A00

0,004 h

Màquina p/pintar banda v ial autopropulsada

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
FBA1B110

m

Pintat faixa discontínua 40cm 1/1,reflectora,màquina
Pintat sobre pav iment d'una faix a discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb
màquina autopropulsada

A0121000

0,017 h

Oficial 1a

19,07

0,32

A0140000

0,008 h

Manobre

15,97

0,13

B8ZB1000

0,098 kg

Pintura reflectora p/seny al.

x 1,02

6,80

0,68

BBM1M000

0,049 kg

Microesferes de v idre

x 1,02

3,33

0,17

32,42

0,26

0,50

0,01

C1B02A00

0,008 h

Màquina p/pintar banda v ial autopropulsada

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
FBA19110

m

Pintat faixa discontínua groga 15cm 1/2,reflectora,màquina
Pintat sobre pav iment d'una faix a discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb
màquina autopropulsada

A0121000

0,010 h

Oficial 1a

19,07

0,19

A0140000

0,005 h

Manobre

15,97

0,08

B8ZB1000

0,025 kg

Pintura reflectora p/seny al.

x 1,02

6,80

0,17

BBM1M000

0,013 kg

Microesferes de v idre

x 1,02

3,33

0,04

32,42

0,16

0,30

0,00

C1B02A00

0,005 h

Màquina p/pintar banda v ial autopropulsada

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
FBB11251

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mecànicament
Placa amb làmina reflectora de niv ell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, fix ada
mecànicament

A0140000

0,800 h

Manobre

15,97

12,78

BBM12602

1,000 u

Placa circular,D=60cm làm.reflect.niv ell 1 intens.

54,72

54,72

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

12,80

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
FBB21401

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,40x60cm,fix.mecànicament
Placa amb làmina reflectora de niv ell 1 d'intensitat de 40x 60 cm, per a seny als de trànsit, fix ada mecànicament

A0140000

0,800 h

Manobre

15,97

12,78

BBM1ADA2

1,000 u

Placa informativ a,40x 60cm làm.reflect.niv ell 1 intens.

61,80

61,80

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

12,80

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

74,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
FBB12351

u

Placa pintura n/reflectora,octogonal,D=60cm,fix.mecànicament
Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a seny als de trànsit, fix ada mecànicament

A0140000

0,800 h

Manobre

15,97

12,78

BBM13601

1,000 u

Placa octogonal,D=60cm pintura n/reflectora

49,97

49,97

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

12,80

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

62,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

FBBZ1220
A0122000

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Oficial 1a paleta

18,19

A0140000

0,100 h

Manobre

15,97

1,60

BBMZ1C20

1,000 m

Suport,tub acer galv .100x 50x 3mm,p/seny al.v ert.

35,21

35,21

57,72

1,70

2,50

0,03

0,028 m3

Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,

A%AUX001

1,000 %

Despeses aux iliars mà d'obra

x 1,05

QUANTITAT UD RESUM

PA1083

0,050 h

D060M022

CODI

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL CAPÍTOL 13 IMPREVISTOS

Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat
Suport rectangular de tub d'acer galv anitzat de 100x 50x 3 mm, col.locat a terra formigonat
0,91

PA

PA a justif. per IMPREVISTOS d'obra en l'execució del projecte
PA a justificar per l'aparició d'Imprev istos d'obra durat l'ex ecució del projecte de construcció de la urbanització dels
carrers Barcelona, Ginesta, Ventalló i Vendrell. Aquesta partida haurà d'anar justificada i autoritzada per al D.O. i/o
pels tècnics de l'Ajuntament.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,45

15.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL EUROS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT
PA1077

PA

PA per seguretat i Salut de les obres d'urb. del c. Barcelona
PA d'abonament íntegre per al compliment de les prescripcions de seguretat i salut durant l'ex ecució de les obres
d'urbanitzacio dels carrers Barcelona, Ginesta i Ventalló al T.M. de L'Escala.
La descomposició del preu queda justificat a l'Annex 4 del projecte constructiu.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

14.785,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

>ΖƐĐĂůĂ,ŽĐƚƵďƌĞde2015
L’EnginyerautordelProjecte:





MarcCucurellaiVilà
EnginyerTècnicd’ObresPúbliques
Colͼlegiat12.216



9 de nov iembre de 2015
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL EN EL TREBALL
PER AL

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
TM DE L’ESCALA
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL EN EL TREBALL PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS

4.‐ DADES DEL PROJECTE

BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ DEL TM DE L’ESCALA.
4.1.‐ AUTOR DEL PROJECTE
1.‐ OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al
respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de
l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa,
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

Autor del projecte:
Titulació:
Col∙legiat núm.:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer tècnic d’obres públiques
12.216

4.2.‐ COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
Coordinador de S & S :
designat pel promotor:
Titulació:
Col∙legiat núm.:

Marc Cucurella i Vilà
Ajuntament de l’Escala
Enginyer tècnic d’obres públiques
12.216

4.3.‐ TIPOLOGIA DE L'OBRA
L’obra objecte d’aquest estudi de Seguretat i Salut és la urbanització dels carrers Barcelona, Vendrell, Ginesta, i
Ventallo, i llurs passatges situats al terme municipal de l’Escala (Alt Empordà). Les obres consistiran en la
creació/Reforma de pavimentació i voreres i de les xarxes de serveis d’aigua, gas, clavegueram, Baixa tensió,
Telefonia i enllumenat
4.4.‐ COMUNICACIONS
L’àmbit de la urbanització es troba en zona urbana situada a la zona sud oest del terme municipal de l’Escala

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb
la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2.‐ PROMOTOR – PROPIETARI
Promotor:
NIF:
Adreça:
Població:

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
1706800H
c/ Pintor Joan Massanet
L’ESCALA

3.‐ AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.:
Col∙legiat núm.:

Marc Cucurella i vilà
12.216

4

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

4.11.‐ MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA
4.5.‐ SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS
Els serveis que fins ara abasteixen la urbanització són els següents:

-

Abastament d’aigua potable provinent de xarxa municipal.
Abastament parcial de gas
Xarxa de telefonia aèria, sobre pals de fusta pròxims a les façanes de les parcel∙les.
Xarxa de Baixa Tensió aèria, sobre pals de fusta i formigó pròxims a les façanes de les parcel∙les.
Xarxa d’enllumenat públic als carrers Barcelona, Ventallo, i Vendrell.

4.6.‐ LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D’EVACUACIÓ:
A continuació es descriuen els telèfons d’interès, a consultar en cas d’accident. Aquests es situaran en zona visible
al costat de la farmaciola de l’obra.
EMERGÈNCIES …………….…........................................... 112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES .......................................... 112
HOSPITAL DE FIGUERES .................................. 972 50 14 00
Policia Municipal ............................................ 972 77 48 18
Bombers ................. (Urgències 112) ............. 972 77 13 13
Mossos d’Esquadra (Urgències 112) .............972 15 27 27
4.7.‐ PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementària, és de VUIT‐CENTS SEIXANTA‐DOS MIL CINC‐CENTS QUARANTA‐QUATRE EUROS
AMB TRENTA‐SET CÈNTIMS (862.544,37 €).
4.8.‐ TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos i una setmana.

-

Compressor amb un martell pneumàtic
Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora amb martell trencador
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
Fresadora de paviment
Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW
Retroexcavadora petita
Retroexcavadora mitjana
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm
Camió per a transport de 7 t
Camió per a transport de 12 t
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 3 t
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Camió cisterna per a reg asfàltic
Formigonera de 165 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Escombradora autopropulsada
Màquina tallajunts
Remolinador mecànic
Regle vibratori
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

4.9.‐ MÀ D’OBRA
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10‐12 persones.

5.‐ INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS

4.10.‐ OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

-

Oficial 1a
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

5.1.‐ INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió
des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la caixa general de protecció i el comptador, des
del qual els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional
a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de
consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid
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blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de
vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a
una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal∙lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents:
Connexió de servei






Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

Quadre General









Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30
mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors





Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió
sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió,
retorciments i embetats.

Quadres secundaris





Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

·1
·1

Magnetotèrmic general de 4P
Diferencial de 30 A

·1
·4
·1
·1
·2
·1
·1

Magnetotèrmic 3P
Magnetotèrmics 2P
Connexió de corrent 3P + T
Connexió de corrent 2P + T
Connexió de corrent 2P
Transformador de seguretat
Connexió de corrent 2P

30 A.
30 mA.
20 mA.

:
:
:

16 A.
25 A.
16 A.
16 A.
(220 v./ 24 v.).
16 A.

Connexions de corrent





Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble
aïllament.
S’empararan mitjançant un magneto tèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v:
· Connexió de 220 v:
· Connexió de 380 v:



Violeta.
Blau.
Vermell
No s’empraran connexions tipus “lladre“.

Maquinària elèctrica






Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació
fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional






El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la
virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal∙laran als sostres per tal de garantir‐ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil




La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament,
Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentació.
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5.2.‐ INSTAL∙LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora
d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col∙locar el corresponent
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.





La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en
els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.
5.3.‐ INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT



Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal∙lacions provisionals
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
5.4.‐ ALTRES INSTAL∙LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi
o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar
respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:













La instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals
i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal∙laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus
inflamables, retalls, etc.
Es col∙locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament
al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta
a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors accionats
amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturació haurà de realitzar‐se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat
contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal∙lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font
d’ignició, cal col∙locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables,
amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemament o
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de protecció amb mànegues
de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:






Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col∙locar‐se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6.‐ SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
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6.1.‐ SERVEIS HIGIÈNICS
Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i detallen tot
seguit:
6.2.‐ SERVEIS HIGIÈNICS
 Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
 Cabines d’evacuació
S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones.
 Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada
d’aigua freda‐calenta, amb terra antilliscant.
6.3.‐ VESTUARIS
Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat.

6.6.‐ LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a
mínim, de:





una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors
clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències
subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims,
ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases,
benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per
l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

6.4.‐ MENJADOR
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2 m² per treballador
que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per
a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic
(60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
6.5.‐ LOCAL DE DESCANS
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable
que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador
i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar‐se 3 m² per usuari habitual.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:











desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material
utilitzat o caducat.
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7.‐ ÀREES AUXILIARS

7.1.‐ CENTRALS I PLANTES
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos
es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de
rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal∙lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots
els accessos o passarel∙les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà
de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries
d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de
bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl∙lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària
d’1,00 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl∙liques (Ø 0,80
m) a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal∙lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.
7.2.‐ TALLERS
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais
ocupats per màquines, aparells, instal∙lacions i/o materials): 3,00 m d’altura de pis a sostre, 2,00 m² de superfície i
10,00 m³ de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m² per a passadissos principals (1,00 m en
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació
entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan
mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50
m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal∙lacions provisionals suspeses
sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il∙luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il∙luminació
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia
serà independent del sistema normal d’il∙luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada
un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació
de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o
passarel∙les situades a altures superiors a 2,00 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1,00 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.
La instal∙lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions
del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del
possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net
per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops
per hora (no inferior a 10 cops).
7.3.‐ ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims‐ màxims”, segons
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa
d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8.‐ TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar
la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal∙lacions
de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. Si a les
excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran

9.2.‐ DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en
idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es
lliuraran a un gestor autoritzat.





9.‐ TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu
contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer‐los compatibles amb
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
9.1.‐ MANIPULACIÓ
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:
















Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.








Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies
presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents
premisses:
Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals
i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició
de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell.
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Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració)
que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies
respiratòries.

10.‐ CONDICIONS DE L’ENTORN

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat
pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant
alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica
en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
10.1.‐ SERVEIS AFECTATS

mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol∙licitarà
dels titulars d’obres i serveis, plànols de
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions
o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
10.2.‐ CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN:
La Urbanització és troba tocant una de les carreteres principals d’entrada a Blanes, que comunica amb Lloret de
Mar, la GI‐682. Està a uns 1,5 km del centre urbà, i és de fàcil accés. Es troba ben comunicat, amb l’hospital
Comarcal a pocs kilòmetres.
Els carrers son amb pendents, d’amplada variable, i molts manquen de voreres, pel que l’accés peatonal es
veu compromès en seguretat.

11.‐ DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de
cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
11.1.‐ PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ
En línies generals, les actuacions previstes seran:

-

Tots els serveis dels carrers es veuran afectats per la realització de les obres. Els serveis d’abastiment d’aigua i
sanejament es faran de nou, adequant‐los a la normativa vigent i en general, millorant‐los. També es crearà una
nova xarxa de recollida d’aigües pluvials, inexistent fins aleshores.

-

Pel que fa a la Xarxa de Baixa tensió, aquesta s’anirà retirant a mida que les obres prenguin lloc, i es tornaran a
deixar aèries un cop acabades les feines. No obstant, es deixarà una previsió per al futur soterrament de les línies.

-

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal∙lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen
un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per

-

Execució completa de les voreres, vorades i calçada.
Arrencada del paquet d’aglomerat i de la caixa de carrer (segons tram) i nova execució d’aquesta.
Execució de la xarxa d’aigües pluvials, col∙locació d’embornals i execució de la
desembocadura del col∙lector d’aigües pluvials.
Execució de la xarxa d’aigües residuals amb les corresponents escomeses en cada un dels habitatges i
connexió del col∙lector principal a la nova zona urbanitzada del Pla Parcial de la Carretera d’accés a la
Costa Brava.
Execució completa de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb els corresponents hidrants d’incendis
connectada a la zona del Pla Parcial de la Carretera d’accés a la Costa Brava.
Reordenació i millora de l’enllumenat públic mitjançant la col∙locació de bàculs i el soterrament de la
línia d’enllumenat públic.
Execució d’una nova instal∙lació de xarxa de reg alimentada pel pou que subministra
actualment l’aigua als habitatges.
Execució de la canalització per una reserva futura pel pas d’instal∙lació de telecomunicacions i baixa
tensió.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
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11.2.‐ ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
L’ordre dels treballs en trets generals serà el següent:

-

Enderrocs i moviment de terres
Noves xarxes de subministrament (aigua, sanejament, aigües pluvials)
Pas previsió BT i Telecomunicacions
Vorades
Xarxa enllumenat públic
Pavimentació i voreres
Senyalització i recol∙locació de línies aèries.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació
dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en
funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
11.3.‐ DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han
tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS:
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:
DURADA DE LES ACTIVITATS :

Relació d’unitats d’obra.
Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte
a altres.
Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

13.‐ MEDI AMBIENT LABORAL

13.1.‐ IL∙LUMINACIÓ
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir‐se presents en
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il∙luminació artificial, necessària en talls,
tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments
al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients
perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els
següents:
25‐50 lux :

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

100 lux :

100 lux :

200 lux :
12.‐ SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORTATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU

300 lux :
500 lux:

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la
Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las
Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas

1000 lux :

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional ‐
habitual.
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat
de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits
del personal. Baixes exigències visuals.
Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en
general. Altes exigències visuals.
En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix
artístic lineal. Exigències visuals molt altes.
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.
13.2.‐ SOROLL









Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dúmpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’erugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

82‐94 dB
82 dB
72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60‐75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95‐100 dB
84‐90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista,
per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.‐
2on.‐
3er.‐

Supressió del risc en origen.
Aïllament de la part sonora.
Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present
Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

mg / m3

% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon
a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver‐ se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

















Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

13.3.‐ POLS
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:




A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
següents mesures preventives:

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
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ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials ceràmics
o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua
Filtres en sitges o instal∙lacions confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen
de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència
de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos
és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de
100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja,
visible i ultraviolada.

Aspiració localitzada
Regat de pistes
Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
13.4.‐ ORDRE I NETEJA
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.‐ Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.‐ Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.‐ Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.‐ Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla
d’evacuació de residus.
5è.‐ Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.‐ Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il∙luminació suficient.
7è.‐ Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.‐ Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.‐ Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.‐ Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.‐ Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
13.5.‐ RADIACIONS NO IONITZANTS
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de
soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament.
En el cas dels ulls, a l’absorbir‐se la calor pel cristal∙lí i no dispersar‐se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest
tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com
sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris.
En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar‐se adequadament la il∙luminació del recinte, de
manera que s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són
els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra,
com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma
de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil∙lars i un increment de la pigmentació que pot ser
persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen
aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars
sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa
dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es
divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. UVB:
280 ‐ 315 nm de longitud d’ona. UVC: 200 ‐
280 nm de longitud d’ona.
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc
risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i
està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona,
sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254
nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant
d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur‐se a terme
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció
de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar
senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal∙lació, la distància de l’usuari respecte a la font
i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de
reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on
se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar‐se de mitjans
de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐se ús dels mitjans de
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir‐se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal∙lí. D’una manera general, la pell és menys sensible
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.




b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes
IIIa, IIIb i IV respectivament.





A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:




La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents,
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG‐MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.



Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia,
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments
òptics pot resultar perillós.
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no
respecte a la reflexió difusa.
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i
cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400‐700 nm), alguna radiació UV (200‐400 nm), o comunament radiació IR
(700 nm – 1 m).

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el
cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor
de cèl∙lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia
elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions
de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció
de danys a la pell.



Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials
associats amb la radiació i equip que la genera.
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Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada
al departament mèdic.
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:






L’equip làser s’instal∙larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il∙luminació del recinte
haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar‐
se les superfícies reflectants i polides.
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui
generar‐se durant el treball, per exemple, l’ozó.
S’han de col∙locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els
làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir‐se l’accés
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control,
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar‐se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos,
s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:






Qualsevol operació de manteniment haurà de dur‐se solament si la força està desconnectada.
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a
que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar‐se regularment i han de seleccionar‐se
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui
la reflexió especular.



Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
En construcció acostuma a emprar‐se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar.
L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre
adequat al tipus de làser que es tracti.
13.6.‐ RADIACIONS IONITZANTS
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos,
malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:













Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control;
no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant
l’operació.
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no
es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar‐se ulleres que previnguin el risc de dany
ocular.
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut
protector al llarg de tota la trajectòria.

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment
de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat
de determinades instal∙lacions, com poden ser:


- Operació:

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar‐se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i
no conformar‐se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre
s’ha d’utilitzar la protecció ocular.










Les instal∙lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes
bomba.
Les instal∙lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
Les instal∙lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal∙lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal∙lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal∙lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal∙lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors
de radiacions ionitzants.
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Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni‐14 o altres isòtops, com l’argó‐ 40 o el
fòsfor‐32.
Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal∙lació, essent el Consell de Seguretat
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat
de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones
que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte
acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara
que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor
necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel∙lícula
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre
individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col∙locar els dosímetres
sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl∙lics).
Haurà de dur‐se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

14.‐ MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el
treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:










Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar‐lo.
Col∙locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i embuatada en empenya i
turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir‐ se en la mà,
amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre la part posterior del
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que
no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir
en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:




Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:






Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:






Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.‐ El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.
2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.‐ Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.‐Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
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5è‐ Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar‐los
d’un en un.
6è.‐ No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables
per l’avanç de la producció.
7è.‐ Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent‐se a seguir els següents passos:
1er.‐ Apropar‐se el més possible a la càrrega. 2on.‐ Assentar els
peus fermament.
3er.‐ Ajupir‐se doblegant els genolls.
4art.‐ Mantenir l’esquena dreta.
5è.‐ Subjectar l’objecte fermament.
6è.‐ L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.‐ Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.‐ Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
 Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.‐ És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.‐ Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar‐se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col∙locar‐lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.‐ És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

15.‐ MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col∙lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i
indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva
àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant
o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites.
El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:



Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat.






































Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat.
Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m, amb sistema
de seguretat integrat.
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris.
Barana definitiva, prevista en projecte, per a la protecció de caigudes al mateix nivell.
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta‐ ampolles,
vàlvules reductores de pressió i antiretrocès, amnòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades.
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de
disc interior fixe, superior abatible, aturada d’emergència amb fre‐motor, ganivet divisor, regle guia
longitudinal i transversal.
Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat.
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat.
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats.
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de reserva
d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m.
Passadís de protecció prefabricat ,etàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m, amb paviment d’entramat de platines metàl∙liques
i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries.
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat.
Protector de mans per a cisellar.
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca.
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat.
Plataforma elevadora manual per al subministrament de material a nivell de bastida amb cavallets.
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada.
Grua mòbil d'accionament manual
Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs o totxos.
Suport de repòs per al disc radial portàtil.
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior.
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua.
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d’alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l’exterior de la rasa.
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats.
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats.
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura.
Estrebat de pou circular amb tensor.
Estrebat de pou rectangular amb tensor.
Apuntalament de talús inestable amb panells
Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter.
Carretó manual porta palets.
Connexionat i cablejat provisional elèctric de l’obra amb sistema de protecció integrat.
Quadre elèctric secundari provisional d’obra amb sistema de protecció integrat.
Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux.
Instal∙lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en masses
metàl∙liques, quadres elèctrics i conductors de protecció.
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA i 40 A d’intensitat nominal.
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Senyal acústica de marxa enrere.
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió.
Cable d'acer de guiat de material suspès.
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l’equip de bombeig de formigó.
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines.
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses.
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament.
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats.
Recipient metàl∙lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg.









Plataforma aïllant de base per a treballs en quadres elèctrics de distribució d’1x1 m i 3 mm de gruix.
Equip comprovador portàtil complert d’instal∙lacions de baixa tensió.
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs.
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba.
Luxímetre portàtil.
Termòmetre / baròmetre.
Porta de planxa nervada d’amplària 1 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa metàl∙lica, muntatge i
desmuntatge inclòs.
Porta de planxa nervada d’amplària 5 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa metàl∙lica, muntatge i
desmuntatge inclòs.
Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Transformador de seguretat de 24 V, col∙locat amb desmuntatge inclòs.
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 mm de llargària.
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària.
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució.









Els SCP més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta
memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES

17.‐ CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de
comptar amb el vist‐i‐plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

16.‐ SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col∙lectiva, el
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint
les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal∙lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal∙ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col∙lectiva.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES.

18.‐ RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:
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a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània,
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests
casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc
de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació
de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:









Implantació de l’obra: Activitats de condicionament del solar, tancament del mateix, etc.
Enderrocs: Tots els enderrocaments d’elements soterrats a poca fondària, tals com fonaments
superficials, rigoles, voreres, etc...
Moviment de terres: Excavació de rases.
Estrebades i apuntalaments.
Instal∙lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions: Tots els elements soterrats.
Canonades per a gasos i fluids: tubs muntats superficialment i soterrats.
Instal∙lacions elèctriques i d’enllumenat públic.

19.‐ SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació
d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan
és l’apropiada i està ben col∙locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col∙locar un
plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de
seguretat al col∙locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre que
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin
de manifest la necessitat de:






Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal∙lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives
de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els
riscos o reduir‐los suficientment.
Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:







Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
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20.‐ CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

20.2.‐ ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Ocupació del tancament de l’obra

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants,
els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals,
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i
senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal∙lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna
de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants,
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a
cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el cartell de
„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant‐ho a
la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
20.1.‐ NORMES DE POLICIA
Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants
i de vehicles, el contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i
Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista,
al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal∙lacions que
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’ intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i
d’altres instal∙lacions d’ús comú o particular.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més
de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre
i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col∙locació de tanques amb un sortint
màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col∙locarà una tanca a la línia de façana i es farà una
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada
podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques
l’àmbit del pas de vianants.
Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a
l’obra que permeti aplicar els següents criteris:






Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant
no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per
a pas de vianants a la vorera.
Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues‐torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

20.3.‐ TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Tanques

Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit
d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres,
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl∙lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.



Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les
obres que facin.



Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o
similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu
perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat
il∙legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.





S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament
amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl∙liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl∙liques es netejarà el
paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport
de material es col∙locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al
personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

20.4.‐ OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar‐se vehicles ni
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan
existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en l’àmbit del tancament de
l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb
una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport
ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels
contenidors.

20.7.‐ CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐
Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

20.5.‐ NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions
de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de
„relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada
parella de rodes.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:




En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).

Elements de protecció
Pas vianants

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus.
Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze
centímetres (015 m).

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per
l’Ajuntament.
Forats i rases
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre
l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en
dies no feiners o en un horari específic.
Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
20.6.‐ RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei de prevenció, els
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin
generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho
comprenen i ho compleixen.

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel∙la no
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col∙locaran xapes
metàl∙liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del
pas es col∙locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il∙luminats encara que hi hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il∙luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20
lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
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Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i
TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:







En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals
per a vianants.
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle
de les obres.
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2.
Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà
una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre la part ocupada de la
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març,
i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:








Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de
diàmetre.
No podran haver‐hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del
12%.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de
condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra
que exigís la seva implantació.

21.‐ RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

21.1.‐ RISCOS DE DANYS A TERCERS
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin són els següents:






21.2.‐ MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de
l'obra:






Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col∙locant un senyal tipus
D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la
seva subtracció.

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col∙lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.



Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre
de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal∙larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal∙lar en el perímetre de la façana una
marquesina en voladís de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl∙liques de separació
d’àrees i es col∙locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de
perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament
per a aquesta funció.
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22.‐ PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

14
17
20

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
25







Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col∙lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

26
27

1.‐ Ordre i neteja general.
2.‐ Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 3.‐ Ubicació
d'extintors i d’altres agents extintors.
4.‐ Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 5.‐ Punts de
trobada.
6.‐ Assistència Primers Auxilis.

23.‐ FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ – MESURES

ENDERROCS:
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA
FONDÀRIA
Avaluació de riscos

2
4
6
9
10
12

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR

223
122
212
133
223
313
212

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut
un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

Id
1

SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

PGA
223
212
223
212
313

Mesures preventives
Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
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
No balancejar les càrregues suspeses
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
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 manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
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
Aïllament del procés
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /12
12
12
12
14
14 /26 /27
14
17
17
20
20
20
20
26
27

223
234
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ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D’ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ,
DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES, ETC)
Avaluació de riscos
Id
2

4
9
10

13
14
16
17
25
26
27

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
SOBREESFORÇOS
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

PGA
212

223
313
223

223

133
212
324

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063

16

I0000070
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divisió de material en sec
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

16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
26
27

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluació de riscos
Id
1

313
212

2

3

Mesures preventives
Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats 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

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

122

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

I0000068

6
Riscos
2
2
2
17
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /13
10
13
13
13
14
14 /27
26
14

10
12

13
14
16
17
25
26
27

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

PGA
212

212

223

212

223
133

122
122
133
212
223
212
212

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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Mesures preventives
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
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
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divisió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
17
25
25
25
26
27

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
Avaluació de riscos
Id
1

2

3

6
9
12

13

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

PGA
234

223

234

212

16
17
25
26
27

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRES
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

122
133
212
133
212
212

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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 balissats 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

223
133

122

27

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id
1

2

3
4

6
12

13
14
17
25
26
27

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

PGA
122

212

122
133

212

17

I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

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

25
25
25
25
25
26
27

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

4
122
122

11

212

12

223
13
212
14
212
17
25

Mesures preventives
Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
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
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
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

133

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062

I0000074

26
Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26

27

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

PGA
212

223

234
234

122
212
223
234
212
212

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats 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

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12

28

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)
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I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

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

14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27

FONAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CONTRUCTIUS
VERTICALS O HORITZONTALS
Avaluació de riscos
Id
1

2

4
6

9
10

11
13
14
25

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS

PGA
234

111

234
111

212
223

234

I0000008

Personal qualificat per a treballs en alçada

1

I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
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
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
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
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
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
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
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

1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106

223
122

PAVIMENTS

234

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Avaluació de riscos

Mesures preventives

Id
1

Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

4
4
9 /10
9
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
14
14
14
14
14
25
25
25
25

Riscos
1
1 /11
1
1

2

4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

PGA
133
223

122

29

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
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6
9

10
11
12
13
14
15
16

17

25
27

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

212
122

212
122
133

122
223
122

212

133
122

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071

16

I0000074
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110

Reg de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
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 vibracions en origen

17
17
25
25
25
25
25
27

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluació de riscosÇ
Id
2

4

6

9
10

Mesures preventives
Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
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
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 manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra

Disposar de quadres elèctrics secundaris

223

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031

I0000073

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16

12
13

14
16

17

18

25

26

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

PGA
212

212

212

212
122

122
212

122
133

212

212
223

212

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
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AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000080
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000107
I0000108

Descripció
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
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
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
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divisió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Tall de material ceràmic per via humida
Substituir els materials amb substàncies nocives
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
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen

Riscos
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4

INSTAL∙LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id
1
2

4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
9
10
10 /18
10
12
12
13
13
13
14
17
14 /26
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
26

3

4
6

10
11
13
14
15

17
18

24
25

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

PGA
234
212
234

223
111

122
223
223
223
122

122

122
122
234

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats 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
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
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

Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4
4
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I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
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
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
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
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divisió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ 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

4
4
4
10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos

2
4

6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES

10

11
11

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

Id
1

9

PGA
234

122
133

212

12
13
14
15

16
17

18

20

21

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

313

324

223
133
223
223
223

133
234

122

133

133

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
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
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
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4

32

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

treball específic
4
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18 /21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
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
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divisió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)
20
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mànegues amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
20 /21

TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluació de riscos
Id
1

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

PGA
234

122

4

9

6
9

10

11
12
13
14
15
14
16
17

18

20

21

Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

133

212
313

324

223
133
223
223
223

133
234

122

133

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
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
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4

33

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment
de treball específic
4
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18 /21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
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
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divisió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)
20
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mànegues amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
20 /21

INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA,
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id
1

2
4
6
9

10
11
13
14
16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D’INSTAL·LACIONS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

PGA
234

122
133
212
212

212
133
223
223
234

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
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
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
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I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

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 manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
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
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris

4
9 /1
9 /11
9 /13
9
10 /11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT
Avaluació de riscos
Id
1
2
4
9
10
13
14
16

25

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

PGA
234
122
122

Mesures preventives
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació
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
No balancejar les càrregues suspeses
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
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
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
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
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

Riscos
1 /25
1
1
2
2
2
4
4 /25
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25

212
212

INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

223
223
234

INSTAL∙LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL
Avaluació de riscos
Id
1

223
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL

PGA
133

122
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4
6

9
10
13
14
16

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

133
111

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL∙LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

111
111
122

Avaluació de riscos
Id
1

111
122

2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4

Mesures preventives

6

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000023
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
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
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
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
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

9
10
13
14

16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PGA
133

122

133
212

212
212
212
111

122

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Mesures preventives
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
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
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
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
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra

Riscos
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
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I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
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
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris

10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

L’Escala , octubre de 2015

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col∙legiat 12.216
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL CAPÍTOL A Seguretat i Salut Urbanització carrer Barcelona
SUBCAPITOL CAPITOL 1 Proteccions Indivduals
H1411115

B1411115

u

1,000 u

CODI

QUANTITAT UD RESUM

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g+tires r
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

A012M000

0,200 h

Oficial 1a muntador

25,12

A013M000

0,200 h

Ajudant muntador

21,60

4,32

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g,+tires

BM311611

1,000 u

Ex tintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat

40,58

40,58

BMY31000

1,000 u

P.p.elements especials p/ex tint.

0,29

0,29

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars mà d'obra

9,30

0,14

12,42

12,42
12,42

B1423230

1,000 u

5,12

SUBCAPITOL CAPÍTOL 3 Altres

5,12
5,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
u

B1481343

1,000 u

84,72

HQUAP000

u

BQUAP000

1,000 u

Curs.prim.aux+socorr
Curset de primers aux ilis i socorrisme
Curs.prim.aux +socorr

HQUAM000

u

BQUAM000

1,000 u

84,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

B1484110

1,000 u

84,72

Reconeixement med.
Reconeix ement mèdic
Reconeix ement med.

B147N000

1,000 u

Samarreta treball,cotó

3,00

HQUA3100

u

BQUA3100

1,000 u

3,00
3,00

Faixa prot.dorsolumbar
Faix a de protecció dorsolumbar
Faix a prot.dorsolumbar

25,37

25,37
25,37

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

76,09

HQUA1100

u

BQUA1100

1,000 u

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

114,85

HQUA2100

u

BQUA2100

1,000 u

0,280 h

Oficial 1a

21,57

6,04

A0140000

0,280 h

Manobre

18,06

5,06

B0A31000

0,100 kg

Clau acer

1,16

0,12

B0D21030

3,600 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,44

1,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

B0D31000

0,002 m3 Llata fusta pi

231,58

0,46

A%AUX00100100

1,000 %

11,10

0,11

HQU15312

Medios aux iliares

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

114,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

13,37

A0140000

0,280 h

Manobre

BQU15314

1,000 u

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x 2,3x 2,3m,inst.lampist.,p/4 usos

C1503000

0,280 h

Camió grua

0,494 h

Manobre

18,06

8,92

A%AUX00100250

5,000 %

Medios aux iliares

A0150000

0,419 h

Manobre especialista

18,68

7,83

C1311120

0,019 h

Pala carregadora,mitjana,sobre pneumàtics

52,69

1,00

39,79

5,93

0,149 h

Retroex cav adora petita
Picó v ibrant,plac.30x 33cm

A%AUX00100100

1,000 %

Medios aux iliares

8,55

3,58

16,80

0,17

B15A0003

1,000 u

HQU1A502

u

27,43

Senyal acústica marxa enrera
Seny al acústica de marx a enrera
Sirena acústica marx a enrera

46,31

46,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

m

0,140 h

Oficial 1a

21,57

3,02

0,140 h

Manobre

18,06

2,53

B0D21030

12,000 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,44

5,28

B44Z501A

12,500 kg

Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox .

1,08

13,50

Medios aux iliares

5,60

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,280 h

Manobre

BQU1A504

1,000 u

Mòdul prefabricat v estidor 8,2x 2,5x 2,3m,p/4 usos

C1503000

0,280 h

Camió grua

A%AUX00100250

5,000 %

Medios aux iliares

18,06

5,06

3.336,45

3.336,45

43,94

12,30

5,10

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.053,42

3.354,07

>ΖƐĐĂůĂ,ŽĐƚƵďƌĞde2015
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24,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
H1533591

0,26

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.
Topall per a descàrrega de camions en ex cav acions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clav at
al terreny i amb el desmuntatge inclòs

A0140000

1,000 %

12,30

5,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SET CÈNTIMS

A0121000

A%AUX00100100

43,94

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.,col.+desmunt.
Mòdul prefabricat de v estidors de 8,2x 2,5x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix ,
rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat amb aïllament de fibra de v idre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

A0140000

46,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
H153A9F1

5,06
2.035,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

18,06
2.035,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
H15A0003

114,13

Mòdul prefabricat sanitaris 3,7x2,3x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x 2,3x 2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix , rev estiment de parets amb tauler fenòlic, pav iment de lamel.les d'acer galv anitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lav abo col.lectiu amb 3 aix etes, 2 plaques turques, 2 dutx es, mirall i complements de bany , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Barrera segur.c/desprenimentsencoronac.rases/excav.,terr.vora,de
Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i ex cav acions amb les terres deix ades a la
v ora i amb el desmuntatge inclòs

0,419 h

114,85

114,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

C133A0J0

114,85

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

A0121000

C1315010

76,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

m2 Prot.c/caigud.forats p/pilons/murs pant.,posic.horitz.,desmuntat
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i
amb el desmuntatge inclòs

A0140000

76,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

SUBCAPITOL CAPÍTOL 2 Proteccions col.lectives

m

32,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

H152V017

32,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1512021

32,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

Samarreta treball,cotó
Samarreta de treball, de cotó

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

195,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS
H147N000

195,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1484110

195,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en serv ei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butx aques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

50,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1481343

5,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors d=50mm.fosc,UNEUlleres de seguretat per a tall ox iacetilènic, amb muntura univ ersal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb v isors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres p/tall ox iacet.,muntura acer/PVC,v isors d=50mm.fosc,UNE-

IMPORT

Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc
Ex tintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
u

SUBTOTAL

u

TOTAL PARTIDA ....................................................

H1423230

PREU

HM31161J

m2 Plataforma met.p/pas vehic.,ampl.<=1m,planxa acer,g=12mm,desm.
Plataforma metàl.lica per a pas de v ehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planx a d'acer de 12 mm de
gruix , amb el desmuntatge inclòs

A0140000

0,093 h

Manobre

B0DZWC03

1,000 m2

Planx a acer,g=12mm,10usos

A%AUX00100100

1,000 %

Medios aux iliares

18,06

1,68

4,56

4,56

1,70

0,02

EnginyerTècnicd’ObresPúbliques
Colͼlegiat12.216



TOTAL PARTIDA ....................................................

6,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

9 de nov iembre de 2015
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les Normes UNE 4.083 i 48.103 i les Recomanacions ISO R‐408 i R‐557.
ANNEX B ‐ PROPOSTA DE SENYALS DE SEGURETAT PER L’OBRA

‐

Les senyals es classificaran per grups:
• Senyals de Prohibició

1 ‐ INTRODUCCIÓ I CRITERIS

• Senyals d’Obligació
• Senyals d’Advertència

La unificació de la senyalització de les obres es fa cada vegada més necessària.

Les principals raons d’aquesta necessitat, són les següents:

• Senyals d’Indicació

‐

Les senyals seran reconegudes per un codi provisional, compost per les sigles del grup al
qual pertanyin, les de la pròpia designació de la senyal i un número d’ordre correlatiu.

‐

Existeix una gran confusió amb les senyals que s’utilitzen.

‐

Gran part de la senyalització existent és a base de cartells escrits.

‐

El canvi continu d’operaris d’unes empreses a unes altres i la subcontractació fa que, si no
hi ha la mateixa senyalització a totes les empreses, aquesta produeixi un rendiment escàs i

‐

Les dimensions de les senyals seran les normalitzades d’acord amb les normes UNE,
establint, en principi tres tamanys en funció de les principals necessitats.

2 ‐ SENYALS DE PROHIBICIÓ (SP)

fins i tot, confusions.
Són de forma circular i el color base és el vermell.
Per establir aquesta senyalització s’ha començat primer a estudiar si dins el Mercat Comú existia alguna normativa

En un cercle central, sobre fons blanc s’hi dibuixarà de color negre el símbol del que es vol prohibir.

d’aquest gènere que fos convenient seguir‐la. S’ha comprovat que no hi ha una normativa completa sobre el tema,
encara que existeixin algunes normes nacionals i internacionals sobre senyalització i colors de seguretat.

Senyals incloses:
SP‐PF‐01 Prohibit fumar

Per tant, ens hem d’atendre a la Norma de Carreteres 8.3‐IC “Senyalització d’Obres”, on es contemplen entre altres:

SP‐PEF‐02 Prohibit fer foc

l’ordenació de la circulació en presència d’obres fixes, la limitació de la velocitat, el tancament de carrils a la circulació

SP‐A00‐03 Prohibit el pas

i el desviament a carrils provisionals i l’abalisament. En aquesta instrucció queden recollits els croquis explicatius, les

SP‐PU‐04 Prohibit utilitzar

taules informatives dels diferents tipus de senyalització, un catàleg amb fitxes d’elements de senyalització (senyals de
perill, de reglament i prioritat, d’indicació i manuals), abalisament (reflectant i lluminós) i defensa (barreres).

3 ‐ SENYALS D’OBLIGACIÓ (SO)

Per altra banda, s’ha considerat convenient tenir en compte el fet que, un número elevat de treballadors de la

Són de forma circular amb fons blau fosc i vorell de color blanc.

construcció disposen de carnet de conduir, en conseqüència tenen un coneixement bastant complet del significat de

A sobre el fons s’hi dibuixarà el símbol que expressi l’obligació a complir amb blanc.

les senyals de trànsit.
Senyals incloses:
D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’han establert uns criteris bàsics, que han de verificar totes les senyals que

SO‐UC‐05 Obligatori l’ús del casc

s’utilitzin:

SO‐UG‐06 Obligatori l’ús de guants o manyoples

‐

Les senyals es basaran en l’ús dels símbols, evitant en general la utilització de paraules.

SO‐UB‐07 Obligatori l’ús de botes de seguretat

‐

S’utilitzaran preferentment els símbols que tinguin significat acceptat internacionalment.

SO‐UGP‐08 Obligatori l’ús d’ulleres o pantalles de seguretat

‐

Les senyals adoptaran les formes i colors de la senyalització internacional de carreteres de

SO‐UCS‐09 Obligatori l’ús de cinturons de seguretat
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SO‐EP‐10 Obligatori eliminar puntes

Senyals incloses:

SO‐UM‐11 Obligatori l’ús de caretes

SI‐PPA‐25 Lloc de primers auxilis

SO‐ENA‐12 Obligatori empènyer, no arrossegar

SI‐EX‐26 Extintor d’incendis

SO‐UAR‐13 Obligatori l’ús de cascs antisorolls

SI‐B‐27 Farmaciola
SI‐TEL‐28 Telèfon
SI‐T‐29 Tallers

4 ‐ SENYALS D’ADVERTÈNCIA (SA)

Tenen la forma d’un triangle equilàter, amb el vorell exterior de color negre i el fons del triangle de color groc o

6 ‐ SENYALS NOVES

ataronjat, sobre el qual s’hi dibuixarà, amb negre, el símbol del perill que s’avisa.
S’han seleccionat les senyals que es consideren, en l’actualitat, de més interès, però és possible que en un futur
l’experiència i els problemes que surtin facin que sigui recomanable ampliar‐les.

Senyal incloses:
SA‐EL‐14 Perill elèctric
SA‐EX‐15 Perill d’explosió

Les senyals noves s’ajustaran als criteris exposats i la seva numeració serà correlativa a la indicada per les senyals

SA‐I‐16 Perill d’incendi

incloses en aquest primer catàleg.

SA‐ITX‐17 Perill d’intoxicacions
SA‐C‐18 Perill de corrosió
SA‐IR‐19 Perill de radiacions ionitzants (aspes de color vermell)
SA‐CO‐20 Perill de caiguda d’objectes
SA‐CS‐21 Perill de càrregues suspeses
SA‐DS‐21 Perill de despreniments
SA‐MP‐23 Perill de maquinària pesant en moviment
SA‐CDN‐24 Perill de caigudes a diferent nivell

5 ‐ SENYALS INFORMATIVES

Tenen la forma quadrada o rectangular. El color del fons és blau fosc amb el vorell de color blanc al llarg de tot el
perímetre, excepte en els casos en què ja existeixi un altre tipus de color normalitzat, la utilització del qual és
generalitzada. El símbol es dibuixa amb color blau o un altre color i a sobre d’un requadre interior de color blanc.

Les fletxes indicadores es posaran sempre en la direcció correcta, d’aquesta manera es podrà preveure que siguin
desmuntables per la col•locació en diferents posicions.

41

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ
T. M. de l’Escala (Alt Empordà)

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

II.‐ ESQUEMES DE SEGURETAT
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ANNEX 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En Marc Cucurella i Vilà, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, col∙legiat, núm. 12.216, com a tècnic autor del projecte “PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS BARCELONA, VENDRELL, GINESTA I VENTALLÓ” , exposo que l’índex que es detalla a
continuació comprèn la totalitat dels plànols que figuren al “Document núm.1 ‐ Annex 4 : Esquemes de Seguretat i Salut” del
projecte esmentat, i que porten la meva signatura digital degudament autoritzada per a ser reproduïda en cadascun dels
plànols enumerats.
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L’Escala, octubre de 2015.

Signat,

Marc Cucurella i Vilà
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Col∙legiat núm. 12216
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