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1. MEMÒRIA  
            
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.            
 
 Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix,  mentre es portin a terme les obres de 
supressió de barreres arquitectòniques i millores de la mobilitat al terme Municipal de  Sant 
Quirze del Vallès, les previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties 
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, així com 
els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment una vegada finalitzades les 
obres, seguint les directrius del Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableix 
l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes d'edificació i 
obres públiques, sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 de l'esmentat 
Real Decret.  
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en 
el marc de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes 
directrius bàsiques als contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de 
seguretat i salut en el treball, on es desenvoluparan les prevencions previstes en aquest 
Estudi segons els sistemes d'execució de les obres de cada contractista. Aquest Pla s'haurà 
d'aprovar, sota el control de la Direcció Facultativa i d'acord amb el R.D. 1627/1997, abans 
de l'inici de les obres, deixant una copia del mateix a l'obra a disposició dels treballadors. 
Correspondrà als contractistes que realitzaran les obres enviar una copia de l'esmentat Pla, 
prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social 
corresponents. 
 
 
1.2. NORMATIVA. 
 
 Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Llei 42/1997, del 14 de novembre, d’Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 
 Llei 50/1998, del 30 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 
47, 48 y 49). 

 Llei 39/1999, del 5 de novembre, per promoure la Conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, artículo 26). 

 Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

 Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la 
Construcción. 

 Llei 25/2009, del 22 de desembre, de Modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 Reial Decret 556/1989, del 19 de maig, pel que s’arbitren Medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. 

 Reial Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la 
Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
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 Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992, i pel que es 
regulen les condicions per la Comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel que s’aprova el text refós de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 Reial Decret 1561/1995, del 21 de setembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre les Jornadas especiales de trabajo. 

 Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

 Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre les Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la  Ley 
sobre Infracciones y sanciones en el Orden Social. 

 Reial Decret 1125/2001, del 19 d’octubre, pel que es modifica el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Reial Decret 1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen el Título de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

 Reial Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinación de actividades 
empresariales. 

 Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales pel que s’aprova el Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 
de la Seguridad Social. 

 Reial Decret 306/2007, del 2 de març, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
pel que s’actualitzen les Cuantías de las sanciones establecidas en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Reial Decret 597/2007, del 4 de maig, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
sobre la publicació de les Sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 Reial Decret 1109/2007, del 24 d’agost, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
pel que es desenvolupa la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

 Reial Decret 337/2010, del 19 de març, del Ministerio de Trabajo e Inmigración pel 
que es modifiquen el RD 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención, el 
RD 1109/2007 de subcontratación en el Sector de la Construcción, y el RD 
1627/1997 de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
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 Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo pel que es 
registra i publica el V Convenio colectivo del Sector de la Construcción. 

 Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo pel que es 
registra i publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el... 

 Orden TIN/1071/2010, del 27 d’abril, sobre Requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
trabajo. 

 
 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
            
1.3.1. Descripció de l'obra i situació.  
 
 La descripció de l’obra figura al document 1, Memòria, del present projecte. 
 
1.3.2. Termini d'execució i mà d'obra.  
            

El termini d'execució per a les obres es preveu que serà de l’ordre de DOS MESOS I 
MIG (2.5 mesos). 
 Es preveu un nombre de persones diari de  VUIT (8) treballadors.  
  
 
1.3.3. Interferències i serveis afectats.  
 
- Interferències : 
  
 La principal interferència serà la dels vehicles que circulin pels carrers en els que 
s’executin les obres i les interferències,  amb el pas de vianants, que s’hauran de desviar 
quan s’executin els treballs cap a la vorera oposada o fer els hi un pas per la calçada 
degudament senyalitzat. 
 Caldrà també senyalitzar i analitzar les interferències al fer les pavimentacions, tant 
de vorera com de  calçada,  a les entrades i sortides de la zona d’obra, tant de personal com 
de maquinària, des del carrer inferior. Caldrà en aquests casos tancar l’àmbit de les obres i 
oferir els desviaments necessaris als vianants per minimitzar les interferències que 
produeixin els treballs. 
 
- Serveis Afectats : 

  
 En el moment de la redacció del present Projecte no es disposa de la informació de 
les companyies subministradores de serveis referent a les diferents instal·lacions que 
existeixen en l’àmbit d’actuació. 
 Tot i així és necessari informar a les esmentats companyies de serveis l’inici de les 
obres i l’actualització de la informació de què es disposa abans de començar qualsevol obra.  
 Aquest Projecte contempla actuacions puntuals de remodelació de la xarxa 
d’enllumenat públic i a  la xarxa de drenatge. 
 
1.3.4. Enumeració dels processos i programació. 
 

1.3.4.1. Procés 1 (Demolicions i moviment de terres) : 
 
 Els enderrocs consistiran bàsicament en elements de vialitat existents, afectats per 
l’execució dels nous guals així com per l’execució d’alguns passos elevats per reduir la 
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velocitat dels cotxes a les zones on s’han projectat. 
   
 Els treballs a executar en demolicions es relacionen a continuació, i de forma no 
exhaustiva son : 
 

- Tall longitudinal del paviment bituminós. 
- Arrancada de vorades. 
- Demolició de rigoles. 
- Demolició de paviment en voreres. 
- Planificació i formació de forats en el paviment per l’encastament de pilones. 
- Demolició de embornals. 
- Preparació de la caixa de paviment i piconat del material. 
- Desplaçament de senyals de trànsit. 
- Retirada de baranes i pilones. 
- Retirada i reubicació de papereres. 
- Retirada i reubicació de contenidors. 

  
 Tots els productes procedents de la demolició es classificaran, i es portaran a centre 
autoritzat de reciclatge, o a l’abocador corresponent. 
 
 

1.3.4.2 Procés 2 (Pavimentació) : 
 
 La pavimentació consistirà bàsicament en reconstruir seguint la normativa i suprimint 
el màxim les barreres arquitectòniques. 
 
 Els treballs a executar en pavimentació es relacionen a continuació, i de forma no 
exhaustiva son: 
 

- Creació de vorades i guals per vehicles. 
- Creació de guals de vianants adaptats. 
- Creació de rigoles. 
- Pavimentació de voreres. 
- Anivellació i/o recol·locació de marcs, reixes i tapes. 
- Col·locació de baranes i pilones. 
- Creació de passos elevats per vianants 

 
1.3.4.3. Procés 3 (Remodelació de serveis: Drenatge i EP): 
 
 La remodelació de serveis consistirà bàsicament en construir i/o modificar segons 
sigui necessari tot el relacionat amb la xarxa de clavegueram i drenatge, o bé, també tot el 
que tingui a veure amb l’enllumenat públic. 
 
 Els treballs a executar en remodelació de serveis es relacionen a continuació, i de 
forma no exhaustiva : 
 

- Creació i/o desplaçament de embornals. 
- Desplaçament de punts de llum i/o semàfors.  

 
La instal·lació s'executarà d'acord amb les prescripcions del "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión"  (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002) i les 
"Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT" que li siguin d’aplicació. 
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1.3.4.4 Procés 4  (Mobiliari urbà i jardineria): 
 

Els treballs en mobiliari urbà i jardinera consistiran bàsicament en el desplaçament 
de qualsevol item pertanyent a aquest departament, des de d’arbres fins bancs o jardineres.. 
 
 Aquest treballs a executar en mobiliari i jardineria es relacionen a continuació, i de 
forma no exhaustiva: 
 

- Poda de branques d’arbrat. 
- Desplaçament i/o eliminació de arbres. 
- Modificació de escocells. 
- Instal·lació de papereres, bancs i altres ítems retirats en el procés 1. 
- Adequació del sistema de reg. 

 
1.3.4.5. Instal·lacions sanitàries d'obra : 
 
 A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instal·lacions 
provisionals de serveis sanitaris, menjadors, vestidors i farmaciola que seran d'ús exclusiu 
durant les obres. A realitzar abans d'iniciar-se les mateixes. 
 Els vestuaris seran a base d'un mòdul prefabricat de superfície mínima 25 m2, amb 
penjadors, seients i calefacció. 
 Els serveis sanitaris es composaran d'un mòdul amb dues dutxes com a mínim, amb 
aigua calenta i dues aixetes. Els wàters tindran com a mínim dues cabines. 
 Els menjadors estaran formats per un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula 
adient a les necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a l'obra, amb bancs o 
seients individuals i calefacció. 
 A més d'aquestes instal·lacions, els treballadors disposaran a l'obra d'una farmaciola 
d'emergència.  
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1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.  
            
1.4.1. Riscs professionals. 
 
1.4.1.1. PROCÉS 1 (Demolicions i moviment de terres) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Desprendiments en general 
 - Col·lapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions col·lectives i individuals. 
 - Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat 

   tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà  

  especialista en aquestes feines. 
 - Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
   protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
   (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
 - El front d'excavació realitzat mecànicament no pujarà més d'un metre per damunt   

  del braç de la màquina. 
 - Prohibició d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 m del  talús. 

- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles 
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  problemes d’estabilitat del terreny. 
- Es netejarà el front de l'excavació dels materials que puguin presentar risc de 
  despreniment. 

 - El front i paraments verticals d'una excavació serà inspeccionat al començar i 
  acabar les tasques per una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que  
  s'han d'arreglar 

 - El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d'un   
  cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 

 - Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d'aproximació  
  al talús d'una excavació que serà sempre superior a 2 metres (3 m per als vehicles  
  lleugers i 4 m per als pesats). 

 - La coronació del talús permanent al que hagin d'accedir persones, es  
  protegirà  amb barana rígida de 90 cm, col·locada com a mínim a dos metres. 

 - L'accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació  
  d'un talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

 - Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d'estabilitat  
  definides per la Direcció Facultativa. 

 - S'inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans  
  d'autoritzar l'inici de treballs al costat del talús. 

 - Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes  
  d'estabilitat. Abans de començar les tasques, es reforçaran. 
- Es col·locaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament. 
- Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat. 
- És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
  garantir la seva estabilitat. 

 - Es controlaran els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 
 - Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. Quan les seves arrels quedin al 

  descobert. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  

  autoritzada. 
- L’operari de la retroexcavadora vigilarà el moviment de la cullera per tal que no  
  pugui copejar a persones o coses, i procurarà no excavar mai per sota de la 
  pròpia màquina. 
- Abans de posar en marxa una màquina l’operador s’assegurarà que no hi hagi 
  ningú en el seu àmbit d’acció. 
- No es faran mai simultàniament treballs amb la retroexcavadora o pala, amb 
  persones en el mateix tall d’excavació. 
- Al carregar, el palista s’assegurarà que no hi hagi cap persona a la caixa del 
  camió. 
- Quan la rasa tingui una fondària més gran de 1,50 m, es col·locaran escales 
  distanciades com a màxim 15 m 

 - Distingir clarament entre l'accés a l'obra de vianants i de maquinària i camions, 
  per evitar el risc d'atropellaments. Si això no és possible, es col·locarà una barrera 
  de separació entre els dos accessos. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.  

 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament 
  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit 
  sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar   
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 
  maniobres. 
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 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per  
  evitar l'aixecament de pols. 

 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per tal  
  d'evitar el risc d'interferències. 

 - S’instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, 
  a les distàncies assenyalades als plànols. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

  cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per 
  aconseguir la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar 
  que pugui ser utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de 
  fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es col·locaran passarel·les recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest 
  tipus de treballs. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
C) Proteccions individuals : 
            
 Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Pantalles i filtres per a soldadura (EN-170)  
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de cuir de màniga llarga (EN-470) 
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 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
 
 
D) Proteccions col·lectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarel·les de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
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1.4.1.2.  PROCÉS 2 (Pavimentació) 
         
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Trepitjades sobre objectes punxants 
 - Esquitxos 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra. 
 - Senyalització de l'obra. 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de 

   seguretat  tipus CE ‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de formació de paviments serà especialista en 

  aquestes feines. 
 - Abans d'abocar el formigó directament des del camió formigonera, 

  s’instal·laran topalls allà on hagi de situar-se el camió. 
- Prohibició de col·locar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de 
  l’excavació 

 - Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de 

   la cabina, a l'interior de l'obra. 
 - S’instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació per protegir la maniobra 

   de  guia de la canaleta. 
 - Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega 

  màxima admissible de la grua. 
 - El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell 

   d'ompliment, de manera equivalent al pes màxim.  
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 - S'assenyalarà amb una línia al terra, les zones d'influència del cubilot. 
 - L'obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides  

  per guants impermeables. La maniobra d'aproximació es guiarà mitjançant  
  senyals establertes o telèfon autònom. 

 - S'evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments. 
 - El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones. 
 - Les zones de treball seran prou il·luminades. Si s'utilitzen portàtils, tindran 

   alimentació directa a 24 volts . 
 - La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

  mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els  
  alimentarà a  24 Volts 

 - Està prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la  
  utilització de clavilles mascle-femella. 

 - Les zones de treball es netejaran diàriament. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades 

  damunt de materials. 
 - És prohibit gronxar les càrregues suspeses. 
 - Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones  

  d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant,  
  per tal d'evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s'hissaran ordenats en  
  plataformes o gàbies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per 
  evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - És prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort. 
 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  

  d'aquest tipus de treballs. 
 - El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar 

  lesions pel fet de treballar en atmosferes pulvurulentes. 
 - Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats,  

  damunt de calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel 
  vessament de la càrrega. 

 - Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que 
  obstaculitzin els llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per  
  ensopegades. 

 - Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l'accés i  
  s'indicaran itineraris alternatius. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans 

  d'accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 
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   d'aquest tipus de treballs. 
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
       
 
D) Proteccions col·lectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarel·les de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
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1.4.1.3. PROCÉS 3 (Remodelació de serveis: Drenatge i EP) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes i/o materials 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Cremades 
 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Electrocució 
 - Incendis o explosions. 
 - Sobreesforços i males postures. 
 - Riscs derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 
 - Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Senyalització de l’obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions col·lectives i individuals pels treballadors 
 - Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
   protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
   (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions 

   serà sempre especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de 

 l'obra per tal d'evitar el risc de relliscades. 
 - És prohibit endollar els cables als quadres de subministrament elèctric sense 
 connexió mascle-femella. 
 - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i 
 cadeneta de limitació d'obertura. 
 - És prohibit el muntatge de bastides fent servir les escales com a cavallets. 
 - Per preveure el risc de caigudes d'alçada, la instal·lació elèctrica en columnes, 
 bàculs, tribunes o balconades s'efectuarà després d’instal·lar una xarxa de  
 protecció a l'obertura vertical, o es farà des de camions grua amb cistella i cinturó 
 de seguretat. 
 - Les eines dels instal·ladors estaran protegides contra contactes elèctrics amb 
 material normalitzat. 
 - Les eines que presentin deteriorament en el seu aïllament seran substituïdes 
 immediatament. 
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 - Per tal d'evitar la connexió accidental a la xarxa, el darrer cable que es col·locarà 
 serà el del quadre general de la companyia, i es guardaran en lloc segur, els 
 mecanismes necessaris per a la connexió. 
 - Les proves de funcionament de la instal·lació s'anunciaran a tot el personal. 
 - Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es revisaran les connexions 
 de mecanismes, proteccions i embrancaments dels quadres, segons el  REBT. 
 - Es demanarà a la companyia propietària de la línia el tall de corrent i posada a 
 terra de les mànegues, abans de començar els treballs. 
 - No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques després de 
 demanar el tall de corrent sense comprovar la posada a terra de les mànegues, i la 
 comunicació de l'operari de la companyia. 
 - Si existeixen interferències amb una línia elèctrica, es desviarà el seu traçat. 
 - La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuin l'obra serà de cinc 
 metres a les zones accessibles, mentre duri la construcció. 
 - Abans de començar els treballs, es senyalitzarà la distància de seguretat amb la 
 línia elèctrica per procedir a la construcció dels pòrtics de protecció. 
 - És prohibit fer servir qualsevol calçat no aïllant de l'electricitat a les proximitats de 
 la línia elèctrica. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la 
 cabina, a l'interior de l'obra. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt 
 de materials. 
 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest 
 tipus de treballs. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

  cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
C) Proteccions individuals : 
            

Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 

Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
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 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants aïllants 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Calçat aïllant 
  
 
D) Proteccions col·lectives : 
 
 - Xarxa vertical de seguretat. 
 - Baranes de protecció de buits. 
 - Bastides normalitzades i homologades. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Extintors portàtils. 
 - Interruptors diferencials. 
 - Preses de terra. 
 - Catifes aïllants dielèctriques 
 - Eines dielèctriques 
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1.4.1.4. PROCÉS 4 (Mobiliari urbà i jardineria) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes i/o materials 
 - Desprendiments  
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Cremades 
 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

- Esquitxos 
 - Lesions oculars 
 - Afeccions de la pell 
 - Intoxicació per emanacions 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Sobreesforços i males postures. 
 - Altres. 
 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 

- Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Senyalització de l’obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions col·lectives i individuals pels treballadors 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  

   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques de senyalització i de mobiliari urbà serà sempre 

    especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de 

 l'obra per tal d'evitar el risc de relliscades. 
 - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i 
 cadeneta de limitació d'obertura. 
 - Prohibició de treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
 garantir la seva estabilitat. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona 
 autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la 
 cabina, a l'interior de l'obra. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt 
 de materials. 
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 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest 
 tipus de treballs. 

 - Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
  
 
D) Proteccions col·lectives : 
 
 - Cinta de balissament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils. 
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1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària. 
 
1.4.2.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Cops. 
 - Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
 - Soroll. 
 - Explosions i incendis. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Talls. 
 - Projeccions. 
 - Contactes amb energia elèctrica. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - És prohibida la manipulació de qualsevol element d'una màquina accionada amb 

energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 
 - Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora 

antiatrapament. 
 - Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores 

antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament 
per a la seva reparació. 

 - Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells 
d'avís amb el rètol de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. 
- És prohibida la manipulació i operacions d'ajust o de manteniment de les màquines 
al personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 
- Per tal d'evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els 
comandaments d'arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics. 

 - Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
 - Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de càrregues en els moments de 

descans. 
 - Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, 

per tal d'evitar els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 
 - Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà 

aquesta mancança mitjançant senyalistes. 
 - És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 

- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del 
carro i els ganxos. 

 - És prohibit l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots, etc. 
 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
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  - Col.loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels  

  comandaments. 
  -Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
  - Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al  

  voltant de la màquina. 
  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
  
 
1.4.2.2. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de terres a cotes inferiors. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Esllavissament de terres i/o arbres damunt la màquina. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 - Trepitjades en mala posició. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de 

marxa enrere, servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de 
CO2. 
- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l'estat 
del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere, 
transmissions i cadenes. 

 - És prohibit treballar o romandre al radi d'acció de la màquina. 
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- Al temps d'aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de 
PERILL, per tal d'evitar els riscs de fallida dels frens i l'atropellament a la posada en 
marxa. 
- S’instal·laran cartells d'avís del perill que suposa dormir a l'ombra de la maquinària. 

 - És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de 
la instal·lació de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes 
elèctrics. 
- Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina 
de la màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de 
desconnectar la línia, s'inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de 
no fer el pont elèctric amb el terreny. Si és possible el salt sense risc, el maquinista 
ho farà amb tots dos peus junts, el més lluny possible, i sense tocar a la vegada la 
màquina i el terreny. 
- Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al 
seu voltant cinc metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del 
subministrament , per canviar sense riscs la posició de la màquina. 
- Al acabar la feina o a l'abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb 
el terra, la cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, 
per tal d'evitar el risc de fallida del sistema hidràulic. 
- Les passarel·les i graons d'accés per a la conducció o manteniment, romandran 
nets de fangs i olis. 

 - És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres. 
- És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en 
marxa. 
- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de 
l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un 
mínim de dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels 
talussos. 

 - Es revisarà diàriament l'estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.3. PALA CARREGADORA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 
 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per 
escrit la normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a 
disposició de la Direcció Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al 
treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor 
engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà 
amb contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la 
clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb 
el terra, la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal 
d'evitar el risc de fallida del sistema hidràulic. 

 - És prohibit el transport de persones en les pales carregadores. 
- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de 
l'excavació. 
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- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un 
mínim de dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels 
talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants 
de goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal·lar els topalls 
d'immobilització a les rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades pel fabricant per a cada model de pala. 
- No s'autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions 
legals. 

 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible. 
 - La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 
 - Les pales disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a 
l'àrea d'acció de la pala. 
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin 
dintre de pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que 
es poden presentar als recorreguts fets amb la pala carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.4. RETROEXCAVADORA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 
 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per 

escrit la normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a 
disposició de la Direcció Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a 
aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al 
treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor 
engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà 
amb contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la 
clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb 
el terra, la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal 
d'evitar el risc de fallida del sistema hidràulic. 
- S’instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de 
l'excavació. 
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 - Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un 
mínim de dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels 
talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 

 - S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants 
de goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal·lar els topalls 
d'immobilització a les rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 
retroexcavadora. 
- No s'autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les 
cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

 - Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les 
disposicions legals. 

 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix 
possible. 

 - La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 

- Les retroexcavadores disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a 
l'àrea d'acció de la retroexcavadora. 

 - Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin 
dintre de pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que 
es poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
- És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l'interior de 
les rases. 

 - El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 
- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la 
part alta del pendent, per millorar l'estabilitat de la màquina. 
- És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d'acció del braç de la màquina. 
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C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.5. CAMIÓ DE TRANSPORT : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, 
s’instal·larà el fre de ma i els topalls d'immobilització a les rodes, per tal d'evitar 
accidents per fallida mecànica.  
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un 
especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip 
mínim de dos operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit 
romandre a la fi del plànol inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la 
càrrega. 
- El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d'un 5%, i es 
cobriran sempre amb una lona. 
- Les càrregues s’instal·laran repartides de la manera més uniformement possible. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor 
engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 
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 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin 
dintre de pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici 
dels treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç col·loqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 
sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir 
les mans per tal d'evitar lesions. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 
trencament dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.6. CAMIÓ FORMIGONERA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops per l'ús dels canalons. 
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 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de contacte amb formigó. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
 - El pendent d'accés als talls serà inferior al 20% per tal d'evitar el bolcament 

- La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l'encarregat de l'obra. 
- La posada en situació i els moviments del camió a l'abocada estaran dirigits per un 
especialista. 
- L'abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin 
una línia de seguretat marcada a dos metres de la vora. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor 
engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors dels camions formigonera, abans de l'inici dels treballs, rebran per 
escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç col·loqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 
sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 
trencament dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
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 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
  
 
1.4.2.7. CAMIÓ GRUA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops de la càrrega. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Caiguda de la càrrega. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de l'inici dels treballs s’instal·laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, 
i gats estabilitzadors. 
- L'encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en 
marxa de la grua. 

 - Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista. 
- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en 
funció de la longitud en servei del braç. 
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, 
la maniobra estarà dirigida per un senyalista. 
- És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 
- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'acció de la grua, i 
encara més, al seu radi d'acció. 
- Les rampes d'accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el 
risc de bolcament del vehicle. 

 - És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 
 - El conductor del camió tindrà un certificat d'acreditació de la seva capacitat. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor 
engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
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 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi poden 
haver operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 - Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i 
esperar a rebre instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte 
elèctric hagi cessat, ja que podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú 
toqui la grua perquè podria estar carregada d'electricitat. 

 - No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 
- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. 
Cal posar-lo en la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments 
descontrolats. 

 - És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 
rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa podria provocar accidents. 
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La 
grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien 
malmetre els sistemes hidràulics del braç. 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les 
maniobres. 
- No s'ha de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.  
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot 
resultar problemàtica i difícil de governar. 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal 
posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura. 

 - No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 
- Abans d'hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància 
d'extensió màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 
resta del personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els 
comandaments. Pot provocar accidents. 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 
malmesos.  
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps 
tenen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. 
- Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 
trencament dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
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 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.8. CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d'avís de gir, 
pilots de posició davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic de marxa enrere, 
cabines antibolcada i aintiimpactes. 
- Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor, 
sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.  

 - El responsable de la inspecció diària serà l'encarregat de l'obra. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un 
especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip 
mínim de dos operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit 
romandre a la fi del plànol inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la 
càrrega. 
- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.  
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi pot 
haver operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
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- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 
resta del personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els 
comandaments. Pot provocar accidents. 
- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper. 

 - En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres. 
 - És prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant. 

- S'establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos 
per tal d'evitar el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d'apropament, 
per a l'abocament. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor 
engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin 
dintre de pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici 
dels treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un 
trencament dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.2.9. DÚMPER : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades. 
 - Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció 
 - Pols ambiental. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Caiguda de la càrrega. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Els derivats del monòxid de carboni. 
 - Caigudes del vehicle. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 
terrenys secs. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor 
engegat. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els 
vapor podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, 
s'empraran guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del 
contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 - És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 - No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar 
   bolcades.  

- És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s'admet cap excepció a 
aquesta regla. 
- Els conductors dels dúmpers, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
 - Respecti la senyalització interior. 
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 - Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat 
dels frens. 
- En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la 
anar de cop per prevenir possibles cops. 
- No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en 
la posició de frenat per tal d'evitar moviments descontrolats. 

 - S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
- S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s'ha instal·lat un 
topall de final de recorregut. 
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal 
d'evitar el bolcament. 
- Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del 
recinte d'obra. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.10. PETITES COMPACTADORES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Explosió. 
 - Cremades. 
 - Projecció d'objectes. 
 - Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les 
proteccions. 
- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s'efectuaran desplaçaments laterals pel 
risc de descontrols. 

 - Es mullarà la zona per evitar l'aixecament de pols. 
 - L'operari serà sempre especialista. 
 - S'utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d'esquena. 
 - S'utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat. 
 - es senyalitzaran les zones de compactació. 
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C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria 
 
 
1.4.2.11. FORMIGONERA ELÈCTRICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Cops per elements mòbils. 
 - Vibracions. 
 - Pols. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Es situaran en llocs determinats. 
 - No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous. 
 - No se situaran mai sota càrregues suspeses. 

- La zona d'utilització s'assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de 
PROHIBIT L'ÚS PER PERSONAL NO AUTORITZAT. 
- Es senyalitzarà el camí d'accés a la zona de la formigonera per tal d'evitar les 
interferències entre camions i pasteres manuals. 
- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de 
l'operador de la màquina. 

 - Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica. 
 - Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats. 
 - El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adient per a la intempèrie i 

el connexionat perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà 
la presa de terra connectada a aquesta carcassa. 

 - L'operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora. 
 - La botonera disposarà d'accionament estanc. 

- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 
- Els canvis de situació realitzats amb grua s'efectuaran amb eslingat a quatre punts 
segurs, si és necessari amb l'ajut d'un basculant. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
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 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
 
 
1.4.2.12. COMPRESSOR : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcament. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Explosions 
 - Trencament de la mànega de pressió. 
 - Els derivats dels gasos del motor. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- L'arrossegada directa per a la col·locació del compressor per operaris no es farà a 
menys de dos metres de la vora de talls o talussos, per tal d'evitar els 
desprendiments. 

 - El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts 
 - Els compressors seran silenciosos per tal d'evitar la contaminació acústica. 

- Els compressors no silenciosos s’instal·laran almenys a quinze metres del tall del 
martell. 
- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició 
horitzontal.  

 - Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
- Es balisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre 
metres, i s’instal·larà un cartell de : OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS 
AUDITIUS, si s'ha d'accedir a l'interior d'aquesta zona. 
- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 
- Les màquines estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran les que 
s'observin deteriorades o esquerdades. 

 - Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racors de pressió. 
 - Els recipients de pressió es protegiran del sol o d'altres fonts de calor. 

- Els cables de pressió s’instal·laran almenys a quatre metres del terra, al creuament 
dels camins de l'obra. 

 - Els aparells estaran conformes al reglament d'aparells a pressió. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
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   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.13. MARTELLS PNEUMÀTICS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Vibracions a membres i òrgans interns del cos. 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament de les mànegues sota pressió. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s'evitarà pujar-hi a cavall 
per no rebre més vibracions de les inevitables. 
- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal 
d'evitar la dificultat d'extreure'l despès amb el consegüent risc d'accident. 
- Abans d'accionar el martell s'assegurarà que el punxó estigui perfectament collat. 
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d'evitar possibles accidents. 

 - Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat. 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

- Es prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de 
gas soterrades, a partir del moment en que són localitzades les bandes de 
senyalització.  

 - Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats 
amb un atenuador de so interior o exterior. 

 - Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
 - No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l'aire. 

- Es comprovarà l'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell. 
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxó. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
     
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 



8363 SESA        

1.4.2.14. FORADADORA PNEUMÀTICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
 - Bolcades. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament del punxó. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

 - Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les 
feines. 
- S'establirà un codi de senyals d'emergència entre l'equip de la foradadora i l'equip 
exterior : LLUM INTERMITENT : S'ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita 
ajut urgent. 
- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l'oficina tècnica per 
telèfon o altre mitjà.  
- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l'entorn, i es detectarà si 
existeixen materials en estat precari. 

 - No es permetrà l'accés als comandaments de personal no autoritzat. 
 - Abans de començar la feina es comprovarà l'estat dels pneumàtics. 

- Es comprovarà l'estat del punxó per tal d'evitar el seu trencament, que pot provocar 
accidents greus. 

 - Es controlaran les unions entre punxons. 
- Si la màquina disposa d'acoblament automàtic de punxons s'aplegaran en el 
carregador tots els necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan 
determinades per càlculs tècnics i no es poden variar. 
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es col·locaran falques 
d'immobilització a les rodes, per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s'utilitzarà 
cinturó de seguretat subjectat a un punt fort, mai a la màquina. 
- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d’instal·lació de la 
màquina. 
- No s'utilitzarà la màquina en situació d'avaria. Es repararà abans de realitzar 
qualsevol tasca. 
- Després de cada aturada es revisarà l'estat dels cables de fluids i dels emboquillats. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
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   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.15. ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Topades. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic. 
 - Els derivats de feines sota grans temperatures. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
 - És totalment prohibit transportar persones al vehicle. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament dels productes asfàltics seran dirigides 
per personal especialitzat. 
- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les operacions 
de càrrega, per tal d'evitar el risc d'atropellament i atrapament. 

 - Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres. 
- Les plataformes d'estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes 
tubulars per tal d'evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d'alçada, barra 
al mig i entornpeus de 15 cm. 

 - És prohibit l'accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d'estesa. 
- A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s’instal·laran els 
cartells : PERILL, FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 

- Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes de mitja canya, impermeables. 
 - Guants impermeables. 
 - Davantals impermeables. 
 - Polaines impermeables. 
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1.4.2.16. Rodet vibrant autopropulsat : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Bolcaments. 
 - Caiguda per pendents. 
 - Topades. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Els derivats de tasques monòtones. 
 - Els derivats de tasques en condicions meteorològiques adverses. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El personal serà sempre especialista en aquestes feines. 
 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
  - Col·loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels 
    comandaments. 
  - Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 

- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de   
la màquina. 

  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
  - Els rodets disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa 
     enrere  
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 
           - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Davantal de cuir. 
 - Polaines de cuir. 
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1.4.2.17. MÀQUINES-EINES EN GENERAL : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Projecció de partícules. 
 - Caigudes d'objectes. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Explosió. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble 
aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i 
resguards propis de cada aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte 
amb l'electricitat. 
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant  elements 
que suportin una malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l'observació 
de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels 
objectes. 

 - És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es 
realitzaran a motor aturat. 
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme 
mitjançant muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les 
mans, etc., per tal d'evitar el risc d'atrapament. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran 
mitjançant un vestigi, suport d'un tancament a base de malla metàl·lica disposada de 
tal manera que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, 
impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
- La instal·lació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA FORA 
DE SERVEI, etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 
- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la 
xarxa de terra, en combinació amb els interruptors diferencials del quadre elèctric 
general de l'obra. 
- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o 
explosius (diluents inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. 
- En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble 
aïllament es farà mitjançant connexió a transformadors de 24V. 
- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s'utilitzaran en via humida. 
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran a favor del 
vent, per tal d'evitar el risc de treballar en atmosferes nocives. 
- Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància mínima de 
10 metres d'aquest (com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
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- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises 
insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 
- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en 
llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a 
l'interior d'atmosferes tòxiques. 
- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar 
accidents per imperícia.  
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 
 
1.4.2.18. SERRA DE TREPAR : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Atrapaments. 
 - Projecció de partícules i pols. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Les serres de trepar no es col·locaran mai a distàncies inferiors als tres metres del 
final dels forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de l’edifici, sota 
càrregues suspeses de la grua. 
- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ 
PER PERSONES NO AUTORITZADES. 
- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, 
que haurà de ser autoritzat per a emprar-la. 
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions 
als ulls o a la cara. 
- El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast de l'operari, però de tal 
manera que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 
- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta 
perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 
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- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al 
damunt de la taula, es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part 
anterior amb un cobertor regulable. 
- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anul·lada la presa de 
terra. Si fos el cas, s'avisarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estanquitat de l'interruptor elèctric. En cas contrari, s'avisarà 
immediatament a l'encarregat. 
- S'utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls 
als dits. 
- No es retirarà la protecció del disc. S'estudiarà la forma de tallar sense veure el tall. 
L'empenyedor portarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas 
, es muntarà correctament el ganivet divisor. 
- Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisarà immediatament a l'encarregat. No 
s'ha de fer mai cap reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina. 
- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l'hi 
manquen dents. En aquest cas se substituirà immediatament per tal d'evitar el seu 
total trencament i la projecció de partícules. 
- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàl·liques per tal 
d'evitar el risc de trencament del disc. 
- El tall de peces ceràmiques es farà a l'exterior i amb una careta amb filtre 
recanviable. 
- El tall es procurarà fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental. 
- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d'evitar la formació de 
pols. 
- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d'inactivitat. 

 - El manteniment es farà per personal especialitzat. 
- L'alimentació elèctrica es farà amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, 
mitjançant el quadre elèctric de distribució. 

 - És prohibit col·locar la serra en llocs mullats. 
- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o 
relliscades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
          
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Davantals de cuir  (EN-470) 
 - Polaines d’obertura ràpida de cuir (EN-470) 
 - Guants de cuir de màniga llarga ((EN-470) 
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1.4.2.19. TREPAN PORTÀTIL : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Talls. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Atrapaments. 
 - Esgarrapades. 
 - Projecció de partícules i pols. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Es comprovarà que l'aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos així ho 
comunicarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que tingui 
reparacions amb cinta aïllant, etc., per tal d'evitar els contactes elèctrics. 

 - S'escollirà la broca adient per a cada tipus de material. 
 - És prohibit fer forats inclinats a pols. 

- No es tractarà de fer més grans els forats oscil·lant en rodó la broca. S'emprarà una 
broca de secció més gran. 
- Per muntar o desmuntar les broques s'esperarà que estigui aturat el trepan, i no es 
farà mai a mà. S'utilitzarà sempre la clau. 

 - Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l'energia elèctrica. 
- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal 
especialista. 
- L'encarregat comprovarà diàriament l'estat dels trepans i retirarà del servei les que 
puguin provocar riscs per als operaris. 
- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb 
connexió mascle-femella. 

 - És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric. 
- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca a 
substituir té la temperatura adient per evitar riscs de cremades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Col·lectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
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1.4.3. Riscs per agents climatològics. 
 
 Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a l'interior d’un 
col·lector o pou, si convé, esbrinant la informació meteorològica més fiable, ja sigui local, 
comarcal com provincial, pel perill que representa treballar al seu interior en cas d'una 
avinguda imprevista o sobtada. 
 Caldrà estar també en contacte periòdic al llarg del dia amb persones que visquin 
prop de l'inici del col·lector, per poder alertar sobre possibles tempestes o rierades amb el 
temps suficient per evacuar el col·lector. 
 No es podrà treballar a l'interior del col·lector en dies de pluja o de risc de grans 
tempestes.  
 
 
1.4.4. Riscs de danys a tercers. 
 
 Atès que es tracta d’una zona habitada, el risc de danys a tercers afectarà totes les 
persones que visquin al carrer mentre durin les obres.  
 Els riscs previsibles de danys a tercers seran els següents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Desprendiments en general 
 - Col·lapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Altres. 
    

Aquests riscs tindran una importància considerable, i el contractista adjudicatari de 
les obres haurà de vetllar i utilitzar les tècniques i els mitjans necessaris per minimitzar-los al 
màxim.  
 La senyalització haurà de tenir un paper fonamental, així com la utilització de 
baranes de protecció, passarel·les de creuament de rases, guirnaldes, balises, etc., i tots els 
mitjans que siguin necessaris per garantir al màxim la seguretat dels veïns mentre durin les 
obres. 
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1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT. 
 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus 
CEE d'ús obligatori a la totalitat de l'obra. 
- Es disposarà en el magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors 
auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de risc. 
- Abans de la contractació d'empreses per a la realització dels diferents treballs, 
l’empresa demanarà: 
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a 
la contractació. 

 - Nomenament del vigilant supervisor de seguretat. 
- Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l'obra. 
Aquest reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any. 
- S'informarà a l'obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els 
treballadors en cas d'accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de l'empresa adjudicatària de l'obra, i disposarà del 
material mínim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. 
No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per personal no qualificat. 

 
 
1.6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 
 
 Les úniques instal·lacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes 
d'electricitat de baixa i mitja tensió, i l’aigua potable, i per a la seva execució se seguiran les 
mateixes pautes que per a les instal·lacions definitives, descrites en el procés corresponent. 
 Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que 
s'han descrit en el punt 1.4.1.4. de la present memòria. 
 
 
1.7. MEDIS AUXILIARS 
 
 Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’URBANITZACIÓ, en el que, 
normalment, no és habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes, 
xarxes, escales, muntacàrregues, etc., sovint utilitzats en la construcció d'edificis, cosa que 
no es dona en aquest cas, en que la majoria dels treballs són a nivell de carrer, a excepció 
de les rases i els pous de clavegueram, i del muntatge de les columnes d'enllumenat públic. 
 De tota manera, en cas d'utilitzar-se, se seguirien les prescripcions esmentades en el 
punt 2.2.2. del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.7.1. Escales : 
 
 Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació 
d'obertura; si són de mà, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada 
mínima serà de 0.50 m. 
 No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 
metre el punt superior de desembarcament. 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra. 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala. 
 
1.7.2.- Caigudes d'alçada : 
 
 Les plataformes, bastides o passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures que 
suposin per als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran mitjançant 
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baranes o altres sistemes de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes 
seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 cm i disposaran d'una vorada de 
protecció, un passamà i una protecció intermitja que impedeixi el pas o desplaçament dels 
treballadors. 
 Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans 
d'accés segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de 
protecció equivalents. 
 L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció 
s'hauran de verificar prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica i cada 
vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una 
modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància. 
 Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir dels pous o dels col·lectors, atesa la seva 
fondària, així com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior d’aquests, 
prohibint el pas als treballadors en el moment d'efectuar operacions de càrrega o 
descàrrega, sota l'atenta vigilància de l'encarregat d'aquesta tasca. 
 
 
1.7.3.- Instal·lacions, màquines i equips : 
 
 Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que 
disposa la seva normativa específica. 
 En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa 
esmentada així ho exigeixin , les instal·lacions, màquines i equips, incloent les eines 
manuals a sense motor, hauran de : 
 - Estar ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l'ergonomia. 
 - Mantenir-se en correcte estat de funcionament. 
 - Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 
 - Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 - Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politges, etc.) 
 
 
1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i col·lectors: 
 
 Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran 
d'adoptar les mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i 
demés sistemes de distribució. 
 En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o col·lectors s'hauran de 
prendre especials precaucions : 

- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o desprendiment de terres, 
caigudes de persones, terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes 
d'entibació, blindatge, estrebament, talussos o altres mesures adequades, en 
especial en la formació de rases de més de 2 metres de fondària. 
- Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de bombeig o altres 
proteccions adequades. 
- Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es 
mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a 
la salut. En especial, a l'interior de  túnels o col·lectors, on es disposaran elements de 
ventilació forçada o a través d’oxigen transportat per les persones que hi intervinguin. 
- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un col·lector, el treballador 
haurà de portar un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb 
mecanismes de retracció o rescat, ja siguin manuals o a motor (cabrestant). 
- El treballador que operi en túnels o col·lectors haurà de disposar d'un sistema de 
comunicació amb l'exterior i informar periòdicament del seu estat al responsable del 
comandament de l'obra.  
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- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua 
o caiguda de materials es disposaran els mecanismes abans descrits. 
- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del 
col·lector. 
- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran 
de mantenir allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures 
adequades, en el seu cas mitjançant la construcció de barreres, per a evitar la seva 
caiguda en les rases o l'esfondrament del terreny. 

 
1.7.5. Treballs de soldadura : 
 
 Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en 
un local específicament destinat a aquesta activitat. 
 Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats. 
 L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se 
assegurat que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora. 
 Els dipòsits de les làmpades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. 
Desprès d'omplert es tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s’eixugaran 
possibles vessaments. L’encès es farà fora del magatzem. 
 Per sota dels 0º C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, 
es paralitzarà aquest tipus de treball. 
 
1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables : 
 
 Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats 
d'extintors contra incendis. A l'entrada es col·locaran senyals de perill d'incendi i de prohibit 
fumar. 
 
 
1.8. POSADA EN PRÀCTICA. 
 
 Per a la posada en pràctica s'actuarà de la següent forma : 
 

- De les previsions mensuals de la planificació es realitzarà comanda de les partides 
de seguretat, per tal que siguin rebudes a l'obra amb suficient antelació. 

 - El cost de les unitats es farà amb càrrec a l'obra. 
- Tot el personal està obligat a l'ús de les peces de protecció i de seguretat, així com 
a complir les normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d'acord amb la 
reglamentació vigent. 
- Per a un control del seguiment d'aquest Estudi, es faran servir els models de 
formats que, es complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l'obra. Els 
models seran els següents : 

 
  - Recepció de peces de protecció personal. 
  - Autorització de l'ús de la maquinària. 
  - Control estadístic d'accidents. 
  - Informes tècnics d'investigació d'accidents. 
  - Informes de visita d'obra (auditories internes de seguretat). 
  - Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control. 
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1.9. SEGUIMENT I CONTROL. 
 
  El seguiment i control de la Seguretat de l'obra el portarà a terme un tècnic 
autoritzat. 
 És obligatori que es trobi disposat a l'obra el llibre d'Incidències, que constarà de 
diferents fulls, destinats per a coneixement de la Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, 
Contractista o empresari principal. Poden fer anotacions els  propis titulars, els Tècnics del 
centre de seguretat i salut i els membres del comitè de seguretat i salut o vigilants de 
seguretat, tal i com s'indica al R.D. 1627/97. 
 El compliment de les normes de seguretat, així com l'ús de les peces de protecció i 
individual i col·lectiva el verificarà el vigilant de seguretat, que n'informarà al cap d'obra a 
l'encarregat. El control de la posada en pràctica de les mesures i medis de seguretat, així 
com els assajos que es considerin necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a càrrec del 
cap d'obra. 
 
 
1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA. 
 
 L'obra estarà senyalitzada segons el previst en el present Estudi de Seguretat i Salut 
i d’acord amb la legislació vigent 
        

 Sabadell, per a Sant Quirze del Vallès, juliol de 2014 
 
 

L’Ajuntament de      El tècnic autor del projecte: 
Sant Quirze del Vallès 
 
 
 
       Josep Vall i Abad  
       Enginyer de Camins 
       Col·legiat núm. 8506 
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 ANNEX I : JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 



1 U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Sense descomposició 1,15
6,000 % Costos indirectes 1,15 0,07

Total per UT ............: 1,22

Són U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per UT.

2 U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE
PARTICULES.

Sense descomposició 5,81
6,000 % Costos indirectes 5,81 0,35

Total per UT ............: 6,16

Són SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per UT.

3 U48005 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES

Sense descomposició 8,71
6,000 % Costos indirectes 8,71 0,52

Total per UT ............: 9,23

Són NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per UT.

4 U48006 UT CARETA ANTIPOLS.

Sense descomposició 8,71
6,000 % Costos indirectes 8,71 0,52

Total per UT ............: 9,23

Són NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per UT.

5 U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.

Sense descomposició 0,60
6,000 % Costos indirectes 0,60 0,04

Total per UT ............: 0,64

Són SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per UT.

6 U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.

Sense descomposició 13,28
6,000 % Costos indirectes 13,28 0,80

Total per UT ............: 14,08

Són CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per UT.

7 U48009 UT MONO DE TREBALL.

Sense descomposició 14,42
6,000 % Costos indirectes 14,42 0,87

Total per UT ............: 15,29

Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per UT.

8 U48010 UT IMPERMEABLE.

Sense descomposició 9,47
6,000 % Costos indirectes 9,47 0,57

Total per UT ............: 10,04

Són DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per UT.
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9 U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.

Sense descomposició 1,83
6,000 % Costos indirectes 1,83 0,11

Total per UT ............: 1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per UT.

10 U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.

Sense descomposició 2,86
6,000 % Costos indirectes 2,86 0,17

Total per UT ............: 3,03

Són TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS per UT.

11 U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA
TENSIO.

Sense descomposició 21,44
6,000 % Costos indirectes 21,44 1,29

Total per UT ............: 22,73

Són VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
UT.

12 U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES A
L'AIGUA I A LA HUMITAT.

Sense descomposició 9,42
6,000 % Costos indirectes 9,42 0,57

Total per UT ............: 9,99

Són NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per UT.

13 U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT

Sense descomposició 14,21
6,000 % Costos indirectes 14,21 0,85

Total per UT ............: 15,06

Són QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per UT.

14 U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.

Sense descomposició 7,08
6,000 % Costos indirectes 7,08 0,42

Total per UT ............: 7,50

Són SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per UT.

15 U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS
DE FORMIGÓ, TIPUS RIVISA O SIMILAR, AMB XARXA
DE PROTECCIÓ OPACA (LES UNITATS SÓN ML/MES)

Sense descomposició 1,02
6,000 % Costos indirectes 1,02 0,06

Total per ML ............: 1,08

Són U EURO AMB VUIT CÈNTIMS per ML.

Annex de justificació de preus Pàgina 2

Num. Codi Ut Descripció Total



16 U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT,
INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 22,12
6,000 % Costos indirectes 22,12 1,33

Total per UT ............: 23,45

Són VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
UT.

17 U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT,
INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 2,34
6,000 % Costos indirectes 2,34 0,14

Total per UT ............: 2,48

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per UT.

18 U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL
SUPORT, COL.LOCACIO I DESMUNTATGE.

Sense descomposició 1,36
6,000 % Costos indirectes 1,36 0,08

Total per M ............: 1,44

Són U EURO AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per M.

19 U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE
LLARGARIA PER A CONTENCIO DE VIANANTS.

Sense descomposició 9,47
6,000 % Costos indirectes 9,47 0,57

Total per M ............: 10,04

Són DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per M.

20 U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN
EL MANTENIMENT I REPOSICIO DE PROTECCIONS.

Sense descomposició 7,39
6,000 % Costos indirectes 7,39 0,44

Total per H ............: 7,83

Són SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per H.

21 U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Sense descomposició 43,63
6,000 % Costos indirectes 43,63 2,62

Total per UT ............: 46,25

Són QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
UT.

22 U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE
RASES

Sense descomposició 93,51
6,000 % Costos indirectes 93,51 5,61

Total per UT ............: 99,12

Són NORANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per UT.
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23 U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT
I LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 56,83
6,000 % Costos indirectes 56,83 3,41

Total per U ............: 60,24

Són SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U.

24 U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I MANTENIMENT
DE LES INSTAL.LACIONS DE PERSONAL. ( ES
CONSIDERA UNA HORA DIARIA DE MANOBRE MENTRES
DURI L'OBRA).

Sense descomposició 5,88
6,000 % Costos indirectes 5,88 0,35

Total per H ............: 6,23

Són SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per H.

25 U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS,
INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRASLLAT I RETIRADA
D'AIGUA FREDA I CALENTA

Sense descomposició 99,19
6,000 % Costos indirectes 99,19 5,95

Total per Mes ............: 105,14

Són CENT  CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per Mes.

26 U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR

Sense descomposició 56,71
6,000 % Costos indirectes 56,71 3,40

Total per Mes ............: 60,11

Són SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per Mes.

27 U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.

Sense descomposició 39,46
6,000 % Costos indirectes 39,46 2,37

Total per UT ............: 41,83

Són QUARANTA-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
UT.

28 U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.

Sense descomposició 23,68
6,000 % Costos indirectes 23,68 1,42

Total per UT ............: 25,10

Són VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per UT.
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29 U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I
HIGIENE EN EL TREBALL NOMÉS EN EL CAS DE QUE
EL CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO
DISPOSI PEL NOMBRE DE TREBALLADORS D'AQUESTA
OBRA.

Sense descomposició 78,93
6,000 % Costos indirectes 78,93 4,74

Total per U ............: 83,67

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
per U.

30 V48001 ML COL.LOCACIÓ, MOVIMENTS I RETIRADA DE TANCA
METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE FORMIGÓ.

Sense descomposició 2,39
6,000 % Costos indirectes 2,39 0,14

Total per ML ............: 2,53

Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per ML.

31 V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIÓ
DE LES OBRES, AMB MALLA DE POLIETILÈ DE COLOR
TARONGA, D'1m D'ALÇADA, SUPORTADA SOBRE
BARRES D'ACER CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA
APROX. 2.50m, AMB TAP DE PROTECCIÓ A L'EXTREM

Sense descomposició 1,00
6,000 % Costos indirectes 1,00 0,06

Total per ML ............: 1,06

Són U EURO AMB SIS CÈNTIMS per ML.
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2.- PLÀNOLS  
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3.- PLEC DE CONDICIONS            
 
 
3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ. 
            
 A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i 
Salut, són d'obligat compliment les disposicions contingudes a : 
                       
- Reglament d'explosius. RD 230/98, 16 febrer 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. RD 842/02, 2 agost 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. RD 223/08, 15 febrer 
- Reglament d'aparells elevadors. RD 2291/85, 8 novembre 
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres. Ordre 28 de desembre 1999. 
- Codi de la Circulació. RD 1428/03, 21 de novembre 
- Fulls de manteniment i Condicions de seguretat de les Normes tecnològiques de 

l'Edificació (NTE). 
- Ordenances Municipals. 
- Normes de seguretat, d'ús i de manteniment de la maquinària, utillatge i productes que 

emanen dels fabricants dels mateixos. 
- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment.            
 
 
3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
            
 Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 
tindran fixat un temps de vida útil, desestimant-les al seu termini.  
 Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
durada prevista o de la data d'entrega.             
 Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, 
el màxim pel que va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i 
reposat al moment.  
 Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades d'immediat.  
 L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.  
 
3.2.1. Proteccions personals. 
            
 Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 
Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.  
 En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada 
a les seves respectives prestacions.  
 
 
3.2.2. Proteccions col·lectives.  
           
 Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 
següents :          
- Tanques autònomes de limitació i protecció :  

Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construïdes a base de tubs metàl·lics i 
disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de lliscament de vehicles :  
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant 
rodons clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç    
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- Abalissament : 
Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i funcionament dels quals es 
revisarà en la periodicitat establerta. 

- Baranes : 
Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de suficient resistència per a 
garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el 
corresponent entornpeu. 

- Plataformes de treball : 
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de 2 m. del terra estaran 
dotades de baranes. 

- Escales de mà : 
 Estaran dotades de sabates antilliscants. 
- Plataformes volades : 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, estaran 
convenientment ancorades i dotades de baranes. 

 - Xarxes : 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que 
acompleixin amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.  

- Lones : 
 Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 
- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes :  

Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora.  

- Interruptors diferencials i preses de terra : 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i 
per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima 
de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en l'època més 
seca de l'any.  

- Extintors :                
 Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim.  
 
 
3.3. SERVEI DE PREVENCIÓ. 
            
3.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.  
            
 L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en 
matèria de seguretat i salut.  
 
 
 
3.3.2. Servei Mèdic.  
            
 L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic 
d'Empresa, propi o mancomunat.  
- Assistència als accidentats :  
    S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als 
accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament.  
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 Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreçes dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un 
ràpid trasllat dels possibles accidentats als Centres d'assistència.  
- Reconeixements Mèdics :  
   Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que es repetirà anualment. 
 
  
3.4. VIGILANT DE SEGURETAT.  
            
 Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent.  
 
 
3.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES. 
            
- Farmaciola : 
 Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i 
clínic necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola  central es revisarà 
mensualment i es reposarà immediatament el material que hi manqui.  
 Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat a 
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball que 
estiguin allunyades de la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, amb el 
material actualitzat. 
 
 
3.6. INSTAL·LACIONS D'OBRA. 
            
 Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, 
dimensions i característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessària.  
 
3.6.1. Vestidors.  
 
 El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un 
recinte habilitat pel seu ús com a vestidor.  
 
 
3.6.2. Serveis.  
  
 Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 
deu treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penjarrobes i 
calefacció.  
 
3.6.3. Menjador.  
  
 Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels 
treballadors de l'obra, dotat d’il·luminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i 
proveït de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a 
escalfar menjars i un recipient amb tapa per a dipositar les deixalles. A l'hivern estarà dotat 
de calefacció. 
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3.7. PLA  DE SEGURETAT I SALUT. 
            
 El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.  
 El Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu defecte, 
per la Direcció Facultativa. Aquest Pla, juntament amb l'informe del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o la Direcció Facultativa, es presentarà per a 
la seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra. 
 Una còpia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, 
s'entregarà al representant dels treballadors en el Centre de treball i a l'Empresa. 
 Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de l'esmentat 
Pla, prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social 
corresponents. 
 El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i 
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva. 
 Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a   l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat 
que haurà d'emprar.  
 S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. Triant 
el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 
que tots els treballs disposin d'un socorrista.  
 Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i 
Salut prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments en el 
Llibre d'incidències, estant facultada per a la paralització de la zona de treball o de l'obra, en 
circumstàncies d'especial gravetat o risc, donant compte a l'Ajuntament, a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social corresponent, així com al Vigilant de Seguretat i Salut. 
 

 Sabadell, per a Sant Quirze del Vallès, juliol de 2014 
 
 

L’Ajuntament de      El tècnic autor del projecte: 
Sant Quirze del Vallès         
 
 
 
 
 
       Josep Vall i Abad  
       Enginyer de Camins 
       Col·legiat núm. 8506 
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 4.1.- ESTAT D'AMIDAMENTS 
 





1.1  U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.2  U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE PARTICULES.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.3  U48005 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.4  U48006 UT CARETA ANTIPOLS.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.5  U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.

8,00 8,00

Total UT ............: 8,00

1.6  U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.7  U48009 UT MONO DE TREBALL.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.8  U48010 UT IMPERMEABLE.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.9  U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.10  U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.

4,00 4,00

Total UT ............: 4,00

1.11  U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO.

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00

1.12  U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA
HUMITAT.

2,00 2,00

Total UT ............: 2,00

1.13  U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00

1.14  U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.

8,00 8,00

Total UT ............: 8,00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRA… Pàgina 1
Pressupost parcial núm. 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



2.1  U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, INCLOSA LA
COL.LOCACIO.

10,00 10,00

Total UT ............: 10,00

2.2  U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

10,00 10,00

Total UT ............: 10,00

2.3  U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL SUPORT,
COL.LOCACIO I DESMUNTATGE.

100,00 5,50 550,00

Total M ............: 550,00

2.4  U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA PER A CONTENCIO
DE VIANANTS.

desviament peatonal vial enllaç 8,00 8,00 64,00
tancaments accessos pas 2,00 5,00 10,00

Total M ............: 74,00

2.5  U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL MANTENIMENT I
REPOSICIO DE PROTECCIONS.

25,00 25,00

Total H ............: 25,00

2.6  U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

desviament peatonal vial enllaç 10,00 10,00

Total UT ............: 10,00

2.7  U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE RASES

2,00 2,00

Total UT ............: 2,00

2.8  U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE FORMIGÓ,
TIPUS RIVISA O SIMILAR, AMB XARXA DE PROTECCIÓ OPACA (LES UNITATS
SÓN ML/MES)

 1,00 100,00 100,00

Total ML ............: 100,00

2.9  V48001 ML COL.LOCACIÓ, MOVIMENTS I RETIRADA DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA
AMB PEUS DE FORMIGÓ.

1,00 100,00 100,00

Total ML ............: 100,00

2.10  V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIÓ DE LES OBRES, AMB
MALLA DE POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m D'ALÇADA, SUPORTADA
SOBRE BARRES D'ACER CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA APROX.
2.50m, AMB TAP DE PROTECCIÓ A L'EXTREM

previsió proteccions talús 1,00 100,00 100,00

Total ML ............: 100,00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRA… Pàgina 2
Pressupost parcial núm. 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



3.1  U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT I LA COL.LOCACIO.

1,00 1,00

Total U ............: 1,00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRA… Pàgina 3
Pressupost parcial núm. 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



4.1  U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES
INSTAL.LACIONS DE PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA DIARIA DE
MANOBRE MENTRES DURI L'OBRA).

40,00 40,00

Total H ............: 40,00

4.2  U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, TRASLLAT I RETIRADA D'AIGUA FREDA I CALENTA

2,50 2,50

Total Mes ............: 2,50

4.3  U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR

2,50 2,50

Total Mes ............: 2,50

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRA… Pàgina 4
Pressupost parcial núm. 4 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



5.1  U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.

1,00 1,00

Total UT ............: 1,00

5.2  U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.

8,00 8,00

Total UT ............: 8,00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRA… Pàgina 5
Pressupost parcial núm. 5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total



6.1  U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
NOMÉS EN EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO
DISPOSI PEL NOMBRE DE TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA.

2,00 2,00

Total U ............: 2,00

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRA… Pàgina 6
Pressupost parcial núm. 6 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal Total
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  4.2.- QUADRE DE PREUS NÚM. 1 





QUADRE DE PREUS NÚM. 1 Pàgina 1

ADVERTIMENT: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és
procedent, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit a la
Clàusula 51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol modificació,
sota cap pretext d'error o omissió.

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1 U48001 UT  CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT 1,22 U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.2 U48004 UT  PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA
PROTECCIO DE PARTICULES. 6,16 SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.3 U48005 UT  ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES 9,23 NOU EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

1.4 U48006 UT  CARETA ANTIPOLS. 9,23 NOU EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

1.5 U48007 UT  FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS. 0,64 SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.6 U48008 UT  PROTECTOR AUDITIU. 14,08 CATORZE EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS

1.7 U48009 UT  MONO DE TREBALL. 15,29 QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS

1.8 U48010 UT  IMPERMEABLE. 10,04 DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

1.9 U48015 UT  PARELL DE GUANTS DE GOMA
LATEX-ANTITALL T-28. 1,94 U EURO AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.10 U48016 UT  PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA. 3,03 TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS

1.11 U48018 UT  PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A
BAIXA TENSIO. 22,73 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.12 U48019 UT  PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES
IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT. 9,99 NOU EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

1.13 U48022 UT  CINTURO DE SEGURETAT 15,06 QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

1.14 U48029 UT  ARMILLA REFLECTANT. 7,50 SET EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
2.1 U48100 UT  SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT

AMB SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO. 23,45 VINT-I-TRES EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

2.2 U48102 UT  RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE
SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO. 2,48 DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.3 U48104 M  CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT,
INCLOS EL SUPORT, COL.LOCACIO I
DESMUNTATGE. 1,44 U EURO AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.4 U48105 M  TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M
DE LLARGARIA PER A CONTENCIO DE
VIANANTS. 10,04 DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

2.5 U48106 H  MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
EMPRADA EN EL MANTENIMENT I REPOSICIO
DE PROTECCIONS. 7,83 SET EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

NÚM. CODI DESIGNACIÓ EN XIFRA EN LLETRA



2.6 U48108 UT  BALISA LLUMINOSA INTERMITENT. 46,25 QUARANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS

2.7 U48122 UT  PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A
CREUAMENT DE RASES 99,12 NORANTA-NOU EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

2.8 U48032 ML  LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA
AUTÒNOMA AMB PEUS DE FORMIGÓ, TIPUS
RIVISA O SIMILAR, AMB XARXA DE
PROTECCIÓ OPACA (LES UNITATS SÓN
ML/MES) 1,08 U EURO AMB VUIT CÈNTIMS

2.9 V48001 ML  COL.LOCACIÓ, MOVIMENTS I RETIRADA
DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB
PEUS DE FORMIGÓ. 2,53 DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

2.10 V48800 ML  MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE
DELIMITACIÓ DE LES OBRES, AMB MALLA DE
POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m
D'ALÇADA, SUPORTADA SOBRE BARRES
D'ACER CLAVADES SOBRE EL TERRENY,
CADA APROX. 2.50m, AMB TAP DE
PROTECCIÓ A L'EXTREM 1,06 U EURO AMB SIS CÈNTIMS

3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
3.1 U48201 U  EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS

EL SUPORT I LA COL.LOCACIO. 60,24 SEIXANTA EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

4 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I
BENESTAR

4.1 U48420 H  MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE
PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA
DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI
L'OBRA). 6,23 SIS EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

4.2 U48450 Mes  LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER
A VESTIDORS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRASLLAT I RETIRADA D'AIGUA FREDA I
CALENTA 105,14 CENT  CINC EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

4.3 U48453 Mes  LLOGUER DE BARRACA PER A
MENJADOR 60,11 SEIXANTA EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS
AUXILIS

5.1 U48501 UT  FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA. 41,83 QUARANTA-U EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

5.2 U48503 UT  RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI. 25,10 VINT-I-CINC EUROS AMB DEU
CÈNTIMS

6 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT
COMPLIMENT

6.1 U48601 U  REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
NOMÉS EN EL CAS DE QUE EL CONVENI
COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI
PEL NOMBRE DE TREBALLADORS
D'AQUESTA OBRA. 83,67 VUITANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 Pàgina 2

NÚM. CODI DESIGNACIÓ EN XIFRA EN LLETRA
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4.3.- QUADRE DE PREUS NÚM. 2 





QUADRE DE PREUS NÚM. 2 Pàgina 1

ADVERTIMENT: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar
obres incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1 U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

Sense descomposició 1,15
6 % Costos indirectes 0,07

Total per UT ............: 1,22

Son U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS por UT

1.2 U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROTECCIO DE PARTICULES.

Sense descomposició 5,81
6 % Costos indirectes 0,35

Total per UT ............: 6,16

Son SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS por UT

1.3 U48005 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES

Sense descomposició 8,71
6 % Costos indirectes 0,52

Total per UT ............: 9,23

Son NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS por UT

1.4 U48006 UT CARETA ANTIPOLS.

Sense descomposició 8,71
6 % Costos indirectes 0,52

Total per UT ............: 9,23

Son NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS por UT

1.5 U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS.

Sense descomposició 0,60
6 % Costos indirectes 0,04

Total per UT ............: 0,64

Son SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS por UT

1.6 U48008 UT PROTECTOR AUDITIU.

Sense descomposició 13,28
6 % Costos indirectes 0,80

Total per UT ............: 14,08

Son CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS por UT

1.7 U48009 UT MONO DE TREBALL.

Sense descomposició 14,42
6 % Costos indirectes 0,87

Total per UT ............: 15,29

Son QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS por UT

NÚM. CODI Ut DESIGNACIÓ



1.8 U48010 UT IMPERMEABLE.

Sense descomposició 9,47
6 % Costos indirectes 0,57

Total per UT ............: 10,04

Son DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS por UT

1.9 U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA LATEX-ANTITALL T-28.

Sense descomposició 1,83
6 % Costos indirectes 0,11

Total per UT ............: 1,94

Son U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS por UT

1.10 U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA.

Sense descomposició 2,86
6 % Costos indirectes 0,17

Total per UT ............: 3,03

Son TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS por UT

1.11 U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A BAIXA TENSIO.

Sense descomposició 21,44
6 % Costos indirectes 1,29

Total per UT ............: 22,73

Son VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS por UT

1.12 U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.

Sense descomposició 9,42
6 % Costos indirectes 0,57

Total per UT ............: 9,99

Son NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS por UT

1.13 U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT

Sense descomposició 14,21
6 % Costos indirectes 0,85

Total per UT ............: 15,06

Son QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS por UT

1.14 U48029 UT ARMILLA REFLECTANT.

Sense descomposició 7,08
6 % Costos indirectes 0,42

Total per UT ............: 7,50

Son SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS por UT

2 PROTECCIONS COL·LECTIVES
2.1 U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 22,12
6 % Costos indirectes 1,33

Total per UT ............: 23,45

Son VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS por UT

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 Pàgina 2

NÚM. CODI Ut DESIGNACIÓ



2.2 U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 2,34
6 % Costos indirectes 0,14

Total per UT ............: 2,48

Son DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS por UT

2.3 U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT, INCLOS EL SUPORT, COL.LOCACIO I
DESMUNTATGE.

Sense descomposició 1,36
6 % Costos indirectes 0,08

Total per M ............: 1,44

Son U EURO AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS por M

2.4 U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE LLARGARIA PER A CONTENCIO DE
VIANANTS.

Sense descomposició 9,47
6 % Costos indirectes 0,57

Total per M ............: 10,04

Son DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS por M

2.5 U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EMPRADA EN EL MANTENIMENT I REPOSICIO
DE PROTECCIONS.

Sense descomposició 7,39
6 % Costos indirectes 0,44

Total per H ............: 7,83

Son SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS por H

2.6 U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

Sense descomposició 43,63
6 % Costos indirectes 2,62

Total per UT ............: 46,25

Son QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS por UT

2.7 U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A CREUAMENT DE RASES

Sense descomposició 93,51
6 % Costos indirectes 5,61

Total per UT ............: 99,12

Son NORANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS por UT

2.8 U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE FORMIGÓ, TIPUS RIVISA O
SIMILAR, AMB XARXA DE PROTECCIÓ OPACA (LES UNITATS SÓN ML/MES)

Sense descomposició 1,02
6 % Costos indirectes 0,06

Total per ML ............: 1,08

Son U EURO AMB VUIT CÈNTIMS por ML

2.9 V48001 ML COL.LOCACIÓ, MOVIMENTS I RETIRADA DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS
DE FORMIGÓ.

Sense descomposició 2,39
6 % Costos indirectes 0,14

Total per ML ............: 2,53

Son DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS por ML

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 Pàgina 3
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2.10 V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE DELIMITACIÓ DE LES OBRES, AMB MALLA DE
POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m D'ALÇADA, SUPORTADA SOBRE BARRES D'ACER
CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA APROX. 2.50m, AMB TAP DE PROTECCIÓ A
L'EXTREM

Sense descomposició 1,00
6 % Costos indirectes 0,06

Total per ML ............: 1,06

Son U EURO AMB SIS CÈNTIMS por ML

3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
3.1 U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL SUPORT I LA COL.LOCACIO.

Sense descomposició 56,83
6 % Costos indirectes 3,41

Total per U ............: 60,24

Son SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS por U

4 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR
4.1 U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE

PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI L'OBRA).

Sense descomposició 5,88
6 % Costos indirectes 0,35

Total per H ............: 6,23

Son SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS por H

4.2 U48450 Mes LLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A VESTIDORS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRASLLAT I RETIRADA D'AIGUA FREDA I CALENTA

Sense descomposició 99,19
6 % Costos indirectes 5,95

Total per Mes ............: 105,14

Son CENT  CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS por Mes

4.3 U48453 Mes LLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR

Sense descomposició 56,71
6 % Costos indirectes 3,40

Total per Mes ............: 60,11

Son SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS por Mes

5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
5.1 U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA.

Sense descomposició 39,46
6 % Costos indirectes 2,37

Total per UT ............: 41,83

Son QUARANTA-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS por UT

5.2 U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI.

Sense descomposició 23,68
6 % Costos indirectes 1,42

Total per UT ............: 25,10

Son VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS por UT

6 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 Pàgina 4

NÚM. CODI Ut DESIGNACIÓ



6.1 U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL NOMÉS EN
EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI PEL NOMBRE
DE TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA.

Sense descomposició 78,93
6 % Costos indirectes 4,74

Total per U ............: 83,67

Son VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS por U

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 Pàgina 5
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 4.4.- APLICACIÓ DE PREUS 





1.1  U48001 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT 4,00 1,22 4,88

1.2  U48004 UT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA
PROTECCIO DE PARTICULES. 4,00 6,16 24,64

1.3  U48005 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES 4,00 9,23 36,92

1.4  U48006 UT CARETA ANTIPOLS. 4,00 9,23 36,92

1.5  U48007 UT FILTRE PER A CARETA ANTIPOLS. 8,00 0,64 5,12

1.6  U48008 UT PROTECTOR AUDITIU. 4,00 14,08 56,32

1.7  U48009 UT MONO DE TREBALL. 4,00 15,29 61,16

1.8  U48010 UT IMPERMEABLE. 4,00 10,04 40,16

1.9  U48015 UT PARELL DE GUANTS DE GOMA
LATEX-ANTITALL T-28. 4,00 1,94 7,76

1.10  U48016 UT PARELL DE GUANTS DE CUIRO EXTRA. 4,00 3,03 12,12

1.11  U48018 UT PARELL DE GUANTS DIELECTRICS PER A
BAIXA TENSIO. 1,00 22,73 22,73

1.12  U48019 UT PARELL DE BOTES DE GOMA ALTES
IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT. 2,00 9,99 19,98

1.13  U48022 UT CINTURO DE SEGURETAT 1,00 15,06 15,06

1.14  U48029 UT ARMILLA REFLECTANT. 8,00 7,50 60,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS : 403,77

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRAT DE MAR Pàgina 1
PRESSUPOST PARCIAL NÚM 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total



2.1  U48100 UT SENYAL NORMALITZADA DE TRANSIT AMB
SUPORT, INCLOSA LA COL.LOCACIO. 10,00 23,45 234,50

2.2  U48102 UT RETOL INDICADOR DE RISC, SENSE SUPORT,
INCLOSA LA COL.LOCACIO. 10,00 2,48 24,80

2.3  U48104 M CORDO DE SENYALITZACIO REFLECTANT,
INCLOS EL SUPORT, COL.LOCACIO I
DESMUNTATGE. 550,00 1,44 792,00

2.4  U48105 M TANCA AUTONOMA METAL.LICA DE 2.50 M DE
LLARGARIA PER A CONTENCIO DE VIANANTS. 74,00 10,04 742,96

2.5  U48106 H MA D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT
EMPRADA EN EL MANTENIMENT I REPOSICIO
DE PROTECCIONS. 25,00 7,83 195,75

2.6  U48108 UT BALISA LLUMINOSA INTERMITENT. 10,00 46,25 462,50

2.7  U48122 UT PASSAREL.LA DE SEGURETAT PER A
CREUAMENT DE RASES 2,00 99,12 198,24

2.8  U48032 ML LLOGUER DE TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA
AMB PEUS DE FORMIGÓ, TIPUS RIVISA O
SIMILAR, AMB XARXA DE PROTECCIÓ OPACA
(LES UNITATS SÓN ML/MES) 100,00 1,08 108,00

2.9  V48001 ML COL.LOCACIÓ, MOVIMENTS I RETIRADA DE
TANCA METÀL.LICA AUTÒNOMA AMB PEUS DE
FORMIGÓ. 100,00 2,53 253,00

2.10  V48800 ML MONTATGE I RETIRADA DE TANCA DE
DELIMITACIÓ DE LES OBRES, AMB MALLA DE
POLIETILÈ DE COLOR TARONGA, D'1m
D'ALÇADA, SUPORTADA SOBRE BARRES
D'ACER CLAVADES SOBRE EL TERRENY, CADA
APROX. 2.50m, AMB TAP DE PROTECCIÓ A
L'EXTREM 100,00 1,06 106,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES : 3.117,75

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRAT DE MAR Pàgina 2
PRESSUPOST PARCIAL NÚM 2 PROTECCIONS COL·LECTIVES

Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total



3.1  U48201 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOS EL
SUPORT I LA COL.LOCACIO. 1,00 60,24 60,24

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS : 60,24

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRAT DE MAR Pàgina 3
PRESSUPOST PARCIAL NÚM 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total



4.1  U48420 H MA D'OBRA EMPRADA EN LA NETEJA I
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE
PERSONAL. ( ES CONSIDERA UNA HORA
DIARIA DE MANOBRE MENTRES DURI L'OBRA). 40,00 6,23 249,20

4.2  U48450 MesLLOGUER DE BARRACA COMPLETA PER A
VESTIDORS, INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRASLLAT I RETIRADA D'AIGUA FREDA I
CALENTA 2,50 105,14 262,85

4.3  U48453 MesLLOGUER DE BARRACA PER A MENJADOR 2,50 60,11 150,28

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 4 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR : 662,33

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRAT DE MAR Pàgina 4
PRESSUPOST PARCIAL NÚM 4 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total



5.1  U48501 UT FARMACIOLA COL.LOCADA EN OBRA. 1,00 41,83 41,83

5.2  U48503 UT RECONEIXEMENT MEDIC OBLIGATORI. 8,00 25,10 200,80

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS : 242,63

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRAT DE MAR Pàgina 5
PRESSUPOST PARCIAL NÚM 5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total



6.1  U48601 U REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL NOMÉS
EN EL CAS DE QUE EL CONVENI COL.LECTIU
PROVINCIAL AIXI HO DISPOSI PEL NOMBRE DE
TREBALLADORS D'AQUESTA OBRA. 2,00 83,67 167,34

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL NÚM. 6 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT : 167,34

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE IPA CAN PALOMERES - MALGRAT DE MAR Pàgina 6
PRESSUPOST PARCIAL NÚM 6 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

Num. Codi Ut Denominació Quantitat Preu Total
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 4.5- PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES 
 
01 PROTECCIONS INDIVIDUALS         403,77 Euros 
02 PROTECCIONS COL·LECTIVES      3.117,75 Euros 
03 EXTINCIÓ D'INCENDIS             60,24 Euros 
04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR        662,33 Euros 
05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS       242,63 Euros 
06 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT       167,34 Euros 
 
 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL              4.654,06 Euros 
 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
Total Pressupost d'Execució Material       4.654,06 Euros 
 13 % Despeses Generals             605,03 Euros 
   6 % Benefici industrial                279,24 Euros 
   
TOTAL PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (IVA exclòs)   5.538,33 Euros 
 
 
 
 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA       5.538,33 Euros  
  
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT  
DE L'ADMINISTRACIÓ (IVA exclòs)       5.538,33 Euros  
 
Que aplicant el 21% d’IVA resulta 
 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT  
DE L'ADMINISTRACIÓ (21% IVA inclòs)       6.701,38 Euros  
 
 

 Sabadell, per a Sant Quirze del Vallès, juliol de 2014 
 
 

L’Ajuntament de      El tècnic autor del projecte: 
Sant Quirze del Vallès         
 
 
 
 
 
       Josep Vall i Abad  
       Enginyer de Camins 
       Col·legiat núm. 8506 
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