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1. Antecedents 

L’A ella Ve da de Te assa està fo ada pels espais atu als ue es t o e  al volta t de la 
ciutat i que formen un mosaic forestal i agrícola, creuat per una xarxa densa de torrents i de 
rieres que conserven una important riquesa natural i paisatgística. 

L’A ella Ve da de Te assa so gei  o  a p oposta iutada a i i i iativa de l’Aju ta e t de 
Terrassa pe  ed eça  la deg ada i  e  u  es t o a g a  pa t de l’e to  atu al i ag í ola ue 
envolta la ciutat, per reduir els impactes ambientals que suporta i, especialment, per plantejar 
un nou model de gestió concertada i integral que permeti actuar de forma eficient en la 
protecció dels seus valors naturals, econòmics i socials. 

La p oposta de l’A ella Verda es va impulsar a partir de la Declaració  per a la qualitat del 

paisatge i dels espais atu als i ag a is de l’A ella Ve da de Te assa, del  d’o tu e de , 
que fou àmpliament assumida per col·lectius, entitats i ciutadania de Terrassa. En la Declaració 
es concreten els objectius estratègics que han de permetre la preservació i millora dels entorns 
de la ciutat i dels espais naturals del municipi:  aturar i revertir els processos de degradació, 
garantir la funcionalitat dels connectors ecològics, recuperar les funcionalitats agrícoles de 
l’e to , i  p o ou e la ultu a de espe te al paisatge i l’ús so ial espe tu s. 

El Pla de l’A ella Ve da ue egula i gestio a a uest espai itja ça t dife e ts i st u e ts 
que es troben d’ap ova i  (Pla Especial U a ísti  de l’A ella Ve da, Modifi a i  Pu tual del 
pla eja e t, O de a ça d’ús pú li  i Pla de gesti , proposa un camí anomenat camí circular 
de l’A ella Ve da ue e volta la iutat (34 km) i que transcorre per camins existents, si bé en 
alguns trams caldrà adequar-lo, i en general donar-li un tractament unitari, així com 
senyalitzar-lo adequadament per poder ser utilitzada per la ciutadania. 

Figu a . Re o egut total del a í i ula  de l’A ella Ve da 

 

El p i e  t a  d’a uest a í ue es va p oposar arranjar va ser el comprés entre la finca de 
Can Viver de Torrebonica i Can Carbonell. Aquestes propostes de millora integral del camí 
circular es van recollir en el P oje te e e utiu pe  a l’ade ua i  i l’a a ja e t de pa t dels 
a i s de l’A ella Ve da aprovat inicialment per resolució núm. 9.  del Ti e t d’Al alde de 
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l’À ea de Pla ifi a i  U a ísti a i Te ito i el 14 de novembre de 2014. Durant la primavera i 
estiu del  s’ha  po tat a te e l’e e u i  dels t e alls ue s’hi p eveie .  

Figura 2. P i e  t a  de l’A ella e e utat a í i ula  –verd- i camins de connexió –groc-) 

 

Un cop executades les millores al primer tram del camí circular, es proposa ara el present 
p oje te d’a a ja e t i se alitza i  d’u  sego  t a  d’a uest a í. 

El 7 de sete e de  pe  esolu i  del ti e t d’al alde de l’À ea de Te ito i i “oste i ilitat 
de l’Aju ta e t de Te assa s’adjudi a a l’e p esa LA LLENA AMBIENTAL el contracte de 
servei de redacció del P oje te e e utiu pe  a l’ade ua i  i l’a a ja e t del segon tram del 
a í i ula  de l’A ella Ve da.  

 

2. Àmbit del projecte 

A uest sego  t a  de l’A ella Ve da t  u a lo gitud de ,  k  i s’e ai a e t e la a ete a de 
Terrassa a Matadepera (BV-121) i la carretera de Rellinars (B-122).  Contempla dues portes 
d’a s de la ciutat a l’a ella que es localitzaran i definiran en aquest projecte:  

- Porta de can Roca 
- Porta de can Colomer 

Ta  s’i loue  l’arranjament i millora dels gairebé 4 km de camins que connecten la ciutat 
a  l’A ella Ve da:  

- Camí dels Plans de can Bogunyà i e llaç des de l’es ola “e a de l’O a  barri de can 
Roca).  
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- Camí vell de can Carbonell 
- Ca í de l’Es aiol i enllaços 
- Ca í de a ’A at de la Mu ta a 

Figura 3. Segon T a  de l’Anella Ve da o je te del p oje te a  l’e plaça e t ap o i at de les portes 

 

 

Taula 1. Coordenades UTM i topografia del t a  de a í de l’A ella Ve da 

Inici (pk 0+000) 
(ctra. Matadepera BV-1221) 

UTM: (x) 418248, (y) 4604715 
Alçada: 390 m 

Final (pk 4+490)  
(ctra. Rellinars B-122) 

UTM: (x) 415778, (y) 4604395 
Alçada: 372 m 

Longitud 4,49 km 

Alçada mínima 349 m 

Alçada màxima 422 m 

Ascens acumulat +174 m 

Descens acumulat -157 m 

Pendent mig  5,7 % 

Porta can Roca UTM: 417708, 4604119 

Porta can Colomer  UTM: 416332, 4603978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta  can 
Colomer 

Porta  can 
Roca 
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Figura 4. Perfil longitudi al del t a  de a í de l’A ella Ve da o je te de p oje te 

 
Font: Google Earth 

 

Figura 5. Ca í ue o e ta la iutat a  l’A ella Ve da: Ca  Bogu à i e llaç des de l’es ola  

 

 

Taula 2. Coordenades UTM i topografia camí de can Bogunyà i enllaç des de l’es ola “e a de l’O a  

 Camí can Bogunyà E llaç a  l’es ola 

Inici (pk 0+000) 
 

UTM: (x) 417399, 
(y) 4604259 
Alçada: 360 m 

UTM: (x) 417328, 
(y) 4604038 
Alçada: 351 m 

Final (pk 1+080)  
 

UTM: (x) 416695, 
(y) 4604300 
Alçada: 370 m 

UTM: (x) 417286, 
(y) 4604162  
Alçada: 340 m 

Longitud 1,08 km 156 m 

Alçada mínima 337 m 340 m 

Alçada màxima 370 m 352 m 

Ascens acumulat 44,1 m  

Descens acumulat 33,3 m  

Pendent mig  7 %  
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Figura 6. Perfil longitudinal del tram de camí dels Plans de can Bogunyà 

 
Font: Google Earth 

 

Figura 7. Pe fil lo gitudi al del t a  de l’e llaç a  l’es ola “e a de l’O a  

 
Font: Google Earth 

 

Figura 8. Ca í ue o e ta la iutat a  l’A ella Ve da: camí vell de can Carbonell  

 

 

Taula 3. Coordenades UTM i topografia del camí vell can Carbonell  

Inici (pk 0+000) 
 

UTM: (x) 417616, (y) 4604048  
Alçada: 356 m 

Final (pk 1+100)  
 

UTM: (x) 417838, (y) 4604680 
Alçada: 382 m 

Longitud 1,09 km 

Alçada mínima 356 m 
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Alçada màxima 382 m 

Ascens acumulat 27,7 m 

Descens acumulat -2,49 m 

Pendent mig  3 % 

 

Figura 9. Perfil longitudinal del tram de camí de can Carbonell 

 
Font: Google Earth 

 

Figura 10. Ca í ue o e ta la iutat a  l’A ella Ve da: a í de l’Es aiol i enllaços 

 

 

Taula 4. Coo de ades UTM i topog afia del a í de l’Es aiol a  i e llaç entre el camí vell de can 
Ca o ell i el a í de l’Es aiol (b) 

 (a) (b) 

Inici (pk 0+000) 
 

UTM: (x) 417720, 
(y) 4604056 
Alçada: 359 m 

UTM: (x) 417592, 
(y) 4604137 
Alçada: 359 m 

Final  
 

UTM: (x) 417841, 
(Y) 4604662 
Alçada: 381 m 

UTM: (x) 417680, 
(y) 4604142 
Alçada: 361 m 

Longitud 705 m 98 m 

Alçada mínima 359 m 359 m 

Alçada màxima 381 m 361 m 

Ascens acumulat 22,7 m 2 m 

Descens acumulat 0,35 m 0 m 
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Pendent mig  3,4 % 0,3 % 

 

Figura 11. Pe fil lo gitudi al del t a  de a í de l’Es aiol a  

 
Font: Google Earth 

 

Figura 13. Ca í ue o e ta la iutat a  l’A ella Ve da: a í de a ’A at de la Mu ta a 

   

 

 

Taula 5. Coordenades UTM i topografia camí de a ’A at de la Mu ta a 

Inici (pk 0+000) 
 

UTM: (x) 416323, (y) 4603983 
Alçada: 346 m 

Final (pk 0+518)  
 

UTM: (x) 416331, (y) 4604392 
Alçada: 377 m 

Longitud 518 m 

Alçada mínima 346 m 

Alçada màxima 377 m 

Ascens acumulat 36,1 m 

Descens acumulat 5,17 m 

Pendent mig  8,3 % 
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Figura 14. Perfil longitudinal del tram de camí de a ’A at de la Mu ta a 

 
        Font: Google Earth 

 

3. Objectius 

Més específicament, l’o je te d’a uest p oje te de t a  de a í de l’A ella Ve da a Te assa 
s defi i  i o eta  la p oposta d’a a ja e t i eda ta  el p oje te d’e e u i  del sego  

t a  del a í i ula  d’A ella Verda entre la carretera de Terrassa a Mataderpera (BV-1221) i 
la carretera de Rellinars (B-122) que comprèn:  

a) Arranjament i senyalització d’u  t a  del a í i ula , ue i lou l’a a ja e t del 
fe , la gesti  de les aigües d’es o e tia, la se alització, les plantacions puntuals de 
vegeta i  i les esu es pe  edui  l’i pa te de ivat de l’ús pú li  dels a i s. 

b) A a ja e t d’alt es amins que fan de connexió entre la ciutat i el camí circular de 
l’A ella Ve da: camí dels Plans de Can Bogunyà i accés des del barri de can Roca, camí 
de can Carbonell, a í de l’Es aiol i el a í de a ’A at de la Mu ta a. 

c) Creació de tres à ees d’estada al lla g del e o egut de l’A ella Ve da. 
d) Creació de dues po tes d’e t ada: a  Ro a i can Colomer. Les portes són punts de 

so tida de la iutat i ue s’ide tifi ue  o  a essos a l’A ella Ve da, àsi a e t s  
à ees d’estada a  tols i fo atius.  

 

4. Des rip ió ge eral del Pla de l’A ella Verda 

E t e l’e to  u à i els lí its u i ipals s’est  el % del te ito i de Terrassa. Amb un 
paisatge t a uil i d’aspe te u al, a uest te ito i e volta la iutat pels uat e ostats a  
una harmoniosa combinació de boscos, camps i torrents que conformen una autèntica Anella 
Verda. 

Pel ue fa a l’A ella Ve da els o je tius que es plantegen de caire general són: 

• Equilibrar ambientalment el municipi acollint una biodiversitat notable, reduint les 
emissions de gasos contaminants o prevenint inundacions en episodis de pluja 
torrencial. 

• P ovei  d’ali e ts i p i e es at ies a la ciutat en els sectors forestal, de 
l’ag i ultu a i de la a ade ia. 

• Custodiar una part important de la nostra memòria històrica, un patrimoni rural de 
masies, camins i fonts. 

• Ofe i  als iutada s u  espai lliu e ple de possi ilitats pe  al lleu e, l’es a jo i l’edu a i  
ambiental. 



P oje te exe utiu pe  a l’ade ua ió i l’a a ja e t del sego  t a  de l’A ella Ve da de Te assa  

 

14 

  

En efecte, tot plegat comporta assumir els següents reptes:  

• P ese va  els valo s a ie tals, e o i s i so ials d’a uest te ito i. 
• Evitar que el creixement urbà fragmenti el territori posant en perill la seva 

connectivitat ecològica. 

• F e a  l’a a do a e t de l’ag i ultu a, l’ho oge eïtza i  del paisatge i la dis i u i  
de la biodiversitat. 

• Re upe a  l’estat o igi al de les ie es i els to e ts. 
• Posa  a l’a ast de totho  el gaudí d’a uest te ito i ea t e uipa e ts d’ús pú li , 

t aça t u a a a de a i s se alitzats i ofe i t u  p og a a d’edu a i  a ie tal a 
les escoles. 

 

5. Descripció general del medi natural 

El paisatge de l’A ella Ve da o s ho oge i. El Catàleg de Paisatges de la Regi  
Metropolitana de Barcelona hi distingeix tres paisatges diferents: la Plana Vallesana, els 
Xaragalls del Vallès i la Serralada Prelitoral.  

a) La Plana Vallesana 

“ituada al e t e i a l’est del u i ipi, la ajo  pa t de la Pla a del Vall s està o upada pe  la 
iutat. A l’A ella Ve da, la plana ha quedat reduïda a dues franges: la franja est, que separa les 

ciutats de Terrassa i Sabadell, i la franja nord. 

El paisatge de la plana és un mosaic agrícola i forestal format per franges de boscos, camps i 
to e ts ue s’alte e  segui t les o dulacions del relleu. 

Els os os o upe  les a e es, sepa a t els a ps i p otegi t el s l de l’e osi . Els a ps 
s’este e  pels vessa ts suaus i, els to e ts dis o e  pe  les valls. El paisatge es o pleta a  
un bon nombre de masies, camins i fonts, molts dels quals estan catalogats com a patrimoni 
històric. 

Aquest paisatge és el llegat de la Terrassa agrícola i una mostra del paisatge tradicional vallesà. 

Els s ls f tils, el elleu suau i els espais e te sos, ha  pe s ue l’a tivitat ag í ola hagi 
perdurat a la plana mentre a la resta del municipi gairebé ha desaparegut. 

b) Els Xaragalls del Vallès 

Els Xaragalls del Vallès estan formats per les serres de les Martines i de Galliners, que envolten 
el sector sud-oest de la ciutat amb una alternança de turons de poca altitud però fort pendent 
i torrents encaixats. Les dues serres enllacen Terrassa amb els termes de Viladecavalls, 
Ullastrell, Rubí i Sant Quirze del Vallès. 

El paisatge dels xaragalls del Vallès és heterogeni i molt desordenat. 

Les àrees forestals esta  o e tes d’e s, atolla s i olles de pi la  fo ça deg adades pels 
f e üe ts i e dis fo estals. L’a tivitat ag í ola, e  alt es te ps olt i te siva, avui s 
marginal i es redueix a alguns horts als torrents, als camps de secà de Can Missert i Can Poal i a 
les fei es, p à ti a e t a a do ades, d’a ti s o eus de vi a, olive a i a es f uite s. El 
mosaic es completa amb nombroses urbanitzacions residencials, algunes activitats extractives, 
els eixos viaris i els polígons industrials. 

Des de les serres de les Martines i de Galliners les panoràmiques de la ciutat i de la serralada 
Prelitoral són espectaculars. 
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c) La Serralada Prelitoral 

O upa tota la pa t o d del u i ipi i s la u itat de paisatge s g a  de l’A ella Ve da. El 
paisatge muntanyós de la serralada presenta dos sectors diferents. El sector central és un 
o ju t de u ta es de elleu a odo it d’u s  et es d’altitud, fo at pe  la se a del 

Troncó i les carenes del Roc del Vidre, de la Pineda i del Molinot. Molts torrents de Terrassa 
te e  el seu o ige  e  a uestes u ta es. El sego  se to  s el de la se a de l’O a , situada 
a l’e t e  o d del u i ipi, di s del Pa  Natu al de “a t Llo e ç del Mu t. A uesta s s 
abrupte i encinglerada i acull els cims més alts de Terrassa, com el Castellsapera de 932 
metres. 

Tota la serralada està coberta per un dens mantell forestal dominat per les pinedes de pi blanc 
als vessants secs i els alzinars als vessants humits. 

Aquest mantell boscós es veu alterat pels rocams de la serra de l’O a  i pe  les la ia es 
d’algu es asies e voltades de a ps: a  Fo t de Gaià, a ’A at de la Mu ta a, el Guita d 
i la Pineda. 

La Serralada Prelitoral ens ofereix un contacte directe amb la natura i unes bones 
panoràmiques de la ciutat de Terrassa i del cim de la Mola. 

 

ELS VALORS 

Els entorns naturals de Terrassa estan formats per un ric mosaic de camps de conreu de cereal, 
boscos travessats per rius i torrents i per un abundant patrimoni cultural i històric com son les 
masies i els camins històrics. Un altre dels elements importants que configuren aquest paisatge 
son els arbres que pel seu caire científic, històric, cultural i social presenten un valors destacats 
i u  elevat i te s di s l’à it lo al. Algu s d’a uests e e pla s esta  e  pe ill pe  diferents 
auses o  el va dalis e, els i e dis fo estals, la o st u i  d’i f aest u tu es o  

carreteres, autopistes, gasoductes, etc. i per tant és de molt interès la seva protecció 
específica. 

La o se va i  d’a uests ele e ts ue fo e  pa t del pat imoni natural, cultural i històric de 
tots els terrassencs i terrassenques passa per la divulgació dels seus valors entre la població i 
pe  la p ote i  legal dels e e pla s. És pe  ai  ue es eda ta el Catàleg d’A es d’I te s 
Local que ha de permetre disposa  d’u  i ve ta i i egist e o de at de tots i adas u  dels 
arbres que per diferents raons tenen interès específic dins el municipi i establir-ne la seva 
protecció 

 

6. Estat actual 

Per tal de determinar les actuacions de millora i arranjament del ca í p i ipal i d’a s es 
realitza una anàlisi previa de l’estat a tual d’a uests a i s. El seu estat es p ese ta pe  t a s 
i per fitxes.  

 

Camí principal Anella Verda Del pk 0,00 al 0+430 

Ferm Els primers 250 metres correspon a la via urbana del carrer can 
Carbonell amb asfaltat i sense vorera. Al següent tram el terreny 
és de terra natural. 
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Amplada 3,5 m  

Titularitat Privada 

Usos actuals Via urbana + camí rural  

Estat de conservació (1) Bo el primer tram de carrer i normal el tram de terreny natural 

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona i sense tancaments 

Drenatge Adequat el primer tram i millorable el tram de terra natural. Cal 
esold e l’eva ua i  d’aigües al eua e t a  el a í vell de 

can Carbonell 

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a ruta del parc agroferestal 

Fotografies 

 pk 0+000 

 pk 0+300 

 pk 0+410 
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Punts crítics Caldria millorar el ferm del camí de terreny natural i la gestió de 
les aigües d’es o e tia e  a uest t a . 

(1) Bo / normal / dolent 

 

Camí principal Anella Verda Del pk 0,430 al 1+220 

Ferm Te e  de te a atu al fi s al pk + . A pa ti  d’a uí asfalt 
fins al creuament amb la BV1274 que accedeix al parc de 
l’audiovisual de Catalu a. 

Amplada 3,8 m  

Titularitat Privada 

Usos actuals Camí rural i ruta del parc agroforestal. Al pk 0+700 hi ha una àrea 
d’estada a  u  plaf  i u  a  de fusta 

Estat de conservació (1) Bo  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona i sense tancaments 

Drenatge Adequat, excepte el tram de descens fins al pont amb el torrent 
de can Candi o  tot i la p es ia d’algu  t e aigües, o s  
sufi ie ts i al esold e l’eva ua i  d’aigües ve s el to e t.  

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 0+420 

 pk 0+730 
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 pk 0+780 

 pk 0+840 

Punts crítics L’iti e a i t avessa la ie a el to e  de a  Ca di a  Ca o ell  
per un pont en bon estat però, amb baranes que podrien 

illo a , pe  ade ua  la segu etat i d’u a a plada d’u s ,  
et es. Pe de t de esold e ta  l’eva ua i  d’aigües a 

l’e t ada del pont pel camí vers el torrent. 

(1) Bo / normal / dolent 

 

Camí principal Anella Verda Del pk 1,220 al 1+630 

Ferm El p i e  t a  fi s al pk +  asfalt a ete a BV  d’a s al 
Pa  de l’audiovisual de Catalu a  i a pa ti  d’a uí te e  
natural 

Amplada ,  et es fi s al Pa  de l’audiovisual i  – 1,5 metres (sender) a 
pa ti  d’a uest pu t 

Titularitat Privada 

Usos actuals P i e  t a  de a ete a d’a s al Pa  de l’audiovisual. À ea 
d’apa a e t i estada a l’a a s d’i i ia  el t a  e  se de  per 
l’i te io  del os  ue a tual e t ja fo a pa t de la uta del 
parc agroforestal 

Estat de conservació (1) Bo pe  o al i pu tual e t defi ie t a l’i te io  del os .  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona i sense tancaments per a persones i bicicletes de muntanya. 
Tanmateix, el tram forestal té característiques de sender i per 
tant no es troba adequat per a trànsit de bicicletes de passeig o 
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vehicles de manteniment 

Drenatge Adequat però puntualment algun xaragalls, especialment a 
l’apa a e t del ostat de l’e t ada al pa  audiovisual, e  u  
punt interior del bosc i també a la sortida del tram forestal en 
contacte amb el camp de conreu 

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 1+220 

 pk 1+280 

 pk 1+300 
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 pk 1+450 

 pk 1+540 

 pk 1+570 

 pk 1+630 

Punts crítics L’iti e a i t a s o e al lla g d’u s  et es +  a +  
per un tram compartit amb la carretera BV1724  d’a s al pa  
de l’audiovisual. 

El t a  pe  l’i te io  del os , e  pa al·lel amb el límit exterior 
del pa  de l’audiovisual es t a ta d’u  se de  de u ta a. El 
terreny és irregular i apareixen sovint en superfície les arrels dels 
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arbres i algun aflorament de roca. El trànsit en bicicleta és 
possible però de característiques  més pròpies de bicicleta de 
muntanya que bicicleta de passeig. El sender forestal té un punt 
amb xaragalls (1+540) i també un zona amb drenatge deficient i 
xaragalls a la sortida amb la finca agrícola (pk 1+630). 

(1) Bo / normal / dolent 

 

 

Camí principal Anella Verda Del pk 1,630 al 2+200 

Ferm El primer tram fins al pk 1+700 el terreny és natural i va pel costat 
d’u  o eu. A pa ti  d’a uí el te e  ta  s atu al i es 
correspon a un tram de pista forestal.  

Amplada 2,5 metres fins al pk 1+700 i menor (aprox. 2 m) a continuació  

Titularitat Privada 

Usos actuals Ruta del parc agroforestal 

Estat de conservació (1) Bo, però normal i puntualment deficient per xaragalls importants 
pel centre i lateral de la pista forestal.  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona i amb cadenat de tancament per a vehicle al pk 2+200  

Drenatge Es travessen dos torrent menors però que puntualment poden 
portar aigua i també es troben xaragalls importants a les zones 
de més pendent pel centre del camí.  

Senyalització Antiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 1+730 
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 pk 1+850 

 pk 1+900 

 pk 1+990 

 pk 2+050 

Punts crítics El terreny és irregular i apareixen sovint xaragalls. Es travessen 
dos torrents. El trànsit en bicicleta és possible però de 
característiques més pròpies de bicicleta de muntanya que 
bicicleta de passeig atès el pendent puntual. 

(1) Bo / normal / dolent 
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Camí principal Anella Verda Del pk 2,200 al 3+020 

Ferm Terreny natural.  

Amplada 3,2 m 

Titularitat Privada 

Usos actuals Camí del Llac (camí rural) i ruta del parc agroforestal 

Estat de conservació (1) Bo però puntualment deficient en un punt amb xaragall.  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona i amb cadenat de tancament al pk 2+200 

Drenatge Ade uat pe  a  p es ia d’algun xaragall i manca de 
trencaaigües  

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 2+190 

 pk 2+430 
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 pk 2+760 

 pk 3+010 

Punts crítics Al pk 2+750 hi ha un xaragall amb un esborranc al costat del 
camí. Cal adequar els trencaaigües, afegir-ne alguns i resoldre 
l’eva ua i  d’aigües del a í.  

(1) Bo / normal / dolent 

 

 

Camí principal Anella Verda Del pk 3,020 al 3+550 

Ferm Terreny natural 

Amplada 1,5 m / 1 m 

Titularitat Privada 

Usos actuals “e de  de l’a tiga ruta del parc agroforestal 

Estat de conservació (1) Bo però puntualment deficient, especialment al travessar el 
torrent de la font del Pigot.  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona i amb cadenat de tancament al pk 3+330 

Drenatge Adequat però amb pres ia d’algu  a agall i el eua e t del 
torrent Mitger de can Amat. 

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 
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Fotografies 

 pk 3+030 

 pk 3+100 

 pk 3+150 

 pk 3+250 
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 pk 3+290 

 pk 3+430 

 pk 3+530 

 pk 3+550 

Punts crítics C eua e t del to e t de a ’A at de la Mu ta a  pk + . 
Ge e al e t olt po a i ula i  d’aigua pe  el pu t o t  ap 
pont o gual de pas. 

Sender amb pendent (pk 3+510) 

Final del tram en sender (pk 3+530) amb xaragall pel centre del 
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camí i pendent. 

Pu ts d’i te s Font de la Misèria, al costa del camí al pk 3+410 
Torrent Mitger de can Amat 
À ea d’estada del pk +  

(1) Bo / normal / dolent 

 

 

Camí principal Anella Verda Del pk 3,550 al 4+020 

Ferm  Terreny natural 

Amplada 1  m / 2,3 m 

Titularitat Privada 

Usos actuals “e de  de l’a tiga uta del pa  ag ofo estal 

Estat de conservació (1) Bo però puntualment deficient, coincidint amb el tram amb 
major pendent.  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Defi ie t a l’i i i pe  la p es ia d’u  a ge. D’alt a a da, o 
hi ha més tancaments.  

Drenatge Bo. 

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 3+560 

 pk 3+610 
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 pk 3+670 

 pk 3+750 

 pk 3+920 

 pk 4+020 

Punts crítics 
C eua e t a l’a e ada del t a  es t oba un marge de parcel·la 

  ap o .  ue al supe a . A pa ti  d’a uí el a í i ula e  
lí it a  u a zo a d’ho ts a  i po ta ts d fi its d’i teg a i .  
Un tram de 55 metres (pk 3+620) presenta un pendent elevat i té 
característiques de sender. 

(1) Bo / normal / dolent 
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Camí principal Anella Verda Del pk 4,020 al 4+470 (final) 

Ferm  Terreny natural 

Amplada 2,5 m 

Titularitat Privada 

Usos actuals “e de  de l’a tiga uta del pa  ag ofo estal i a í u al de fi a 

Estat de conservació (1) Bo 

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Deficient per tancament amb cadenat al pk 4+070 

Drenatge Bo 

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 4+020 

 pk 4+100 
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 pk 4+380 

 pk 4+450 

Punts crítics Creuament amb la carretera B122 de Rellinars. 

(1) Bo / normal / dolent 

 

 

Camí de Can Bogunyà Del pk 0,000 al 1+200 (final) 

Ferm  Terreny natural i puntualment asfalt en mal estat 

Amplada 1,5 - 2,5 m 

Titularitat Pública  

Usos actuals E , a í u al i de fi ues i uta de l’antic parc agroforestal  

Estat de conservació (1) Normal  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

L’i i i d’a uest a í des del a í vell de a  Ca o ell es t o a 
tancat per una cadena  

Drenatge No al e epte el pu t de eua e t a  l’o a de d e atge de 
la B40 pel costat nord.  

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal. 
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Fotografies 

 pk 0+000 

 pk 0+070 

 pk 0+170 

 pk 0+300 
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 pk 0+500 

 pk 0+730 

 pk 0+980 

Punts crítics Al pas per sota la B40 cal adequar el punt on travessa l’o a 
hidràulica de drenatge de la carretera –del costat nord- que eviti 
pe d e alçada i a a  pel peu de l’est ep. 

(1) Bo / normal / dolent 

 

 

Enllaç camí de can Bogunyà 
des de l’es ola Serra de 
l’O a  

Del pk 0,000 al 0+150 (final) 

Ferm  Terreny natural  

Amplada - 

Titularitat Privada fins a B40  
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Usos actuals Erm  

Estat de conservació (1) Normal  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

A tual e t a l’i i i o pu t p ope  a l’es ola “e a de l’O a  o hi 
ha traça de camí. El terreny és un erm amb un marge important 
fi s assoli  la ota de l’est ep del po t de la B  o  ja hi ha t aça 
de camí.  

Drenatge No al e epte el pu t de eua e t a  l’o a de d e atge de 
la B40 pel costat nord.  

Senyalització - 

Fotografies 

 Marge  

 pas sota la B40 

 obra de drenatge 
de la B40 pel costat oest 

Punts crítics El primer tram cal adequar el camí per un punt amb un marge de 



P oje te exe utiu pe  a l’ade ua ió i l’a a ja e t del sego  t a  de l’A ella Ve da de Te assa  

 

34 

  

te a i po ta t, a  u a dife ia de ota d’u s  et es. 
D’alt a a da, al pas pe  sota la B  al ade ua  el pu t o  
t avessa l’o a hid àuli a de drenatge de la carretera que eviti 
pe d e alçada i a a  pel peu de l’est ep. 

 

 

 

Camí vell de can Carbonell Del pk 0,000 al 1+100 (final) 

Ferm  Terreny natural 

Amplada 2,5-3 m 

Titularitat Pública / Privada  

Usos actuals Erm, camí rural i de finques i uta de l’a ti  pa  ag ofo estal  

Estat de conservació (1) Bo  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona 

Drenatge Bo.  

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 0+030 

 pk 0+070 
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 pk 0+220 

 pk 0+350 

 pk 0+1080 

Punts crítics A l’i i i del a í ue es o espo  a  u  pas de via a ts 
se alitzat pe  t avessa  p i e  l’Av. La eta ia i desp s la B . 

(1) Bo / normal / dolent 

 

 

Ca í de l’Es aiol Del pk 0,000 al 0+700 (final) 

Ferm  Terreny natural  

Amplada 2,5-3 m 

Titularitat Pública / Privada  

Usos actuals E , a í u al i de fi ues i uta de l’a ti  pa  ag ofo estal  
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Estat de conservació (1) Bo  

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona  

Drenatge Bo.  

Senyalització - 

Fotografies 

 pk 0+000 

 pk 0+250 

 pk 0+500 

Punts crítics A l’i i i del a í al t avessa  l’Av. La eta ia i la B . Tot i ue e  
ambdòs casos existeix pas de vianants adequat. 

 

(1) Bo / normal / dolent 
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Ca í de a ’A at de la 
Muntanya 

Del pk 0,00 al 0+518 (final) 

Ferm  Asfalt els primers 50 metres i terreny natural la resta 

Amplada 2,5 m 

Titularitat Pública 

Usos actuals Ca í u al i de fi ues i uta de l’a ti  pa  ag ofo estal  

Estat de conservació (1) Bo 

Accessibilitat i tancaments 
actuals 

Bona des de la carretera de Rellinars i sense tancaments 

Drenatge Bo 

Senyalització A tiga se alitza i  d’u a uta del pa  ag ofe estal 

Fotografies 

 pk 0+000 

 pk 0+050 
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 pk 0+200 

 pk 0+300 

 pk 0+500 

Punts crítics Creuament amb la carretera B122 de Rellinars. 

(1) Bo / normal / dolent 
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7. Propostes d’a tua ió de o di io a e t i illora 

Al lla g del t a  de l’A ella Ve da i dels a i s d’a s es pla teja a  dife e ts tipus 
d’i te ve i  pe  t a s i/o de fo a pu tual ela io ades a  la illo a de la vegeta i  
circumdant, les e essitats d’adapta  la topog afia del te e  pe  espla a i  i o pa ta i , 
les obres de drenatge, les obres auxiliars de bioenginyeria i la senyalització i informació del 
recorregut. Per tant, es plantejaran les següents actuacions tipus:  

 

o Desbrossa, eteja i a la ida sele tiva d’a es de vo a el a í 
o Plantacions 
o Sembra 
o Ampliació de la plataforma de camí 
o Adequació del ferm del camí 
o Millora de drenatge: cunetes i trencaaigües   
o Millo a de d e atge: pu t d’eva ua i  d’aigües i ai a ts 
o Creació de gual i passallissos 
o Bioenginyeria: feixes, estabilització de marges, gabions, esculleres, murets, ... 
o Senyalització direccional 
o “e alitza i  d’i fo a i  
o Barrera o limitació de pas de vehicles o usuaris 
o Creació de portes d’e t ada 
o C ea i  d’à ees d’estada  
o Eli i a i  de ta a e ts a l’a essi ilitat 
o Retirada de senyalització antiga 
o Pas de vianants 
o Reti ada d’ho ts il·legals 
o ... 

 

8. Criteris generals per a l’adequació del ferm del camí i del drenatge   

Obres d’ade ua i  de a i s 

Correspon a la millora del ferm per tal que quedi regular i compacte. Apo ta i  d’u a apa de 
tot-ú reciclat. El gruix mínim que es considera idoni pel bon drenatge de la superfície pot anar 

del   pe  al epàs fi s als   pe  els asos d’a a ja e t. Posteriorment al repartiment 

del tot-ú reciclat, cal regar i compactar el ferm. 

El subsolat previ del tram on cal intervenir tan sols resulta necessari en camins molt malmesos 

o  l’es ola e t de l’aigua hagi fo at fo ts a agalls. Puntualment també pot ser necessari 

realitzar treballs d’o e tu a d’u  t a  de a í.  

Obres de drenatge 

L’aigua s el pitjo  e e i  dels fe s de te a, i pe  ai  u  o  d e atge del a í ’afavo ei  
la conservació. 

Les obres de drenatge són de tres tipus: 

a) longitudinals: cunetes 
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b) transversals: trencaigües i guals 

c) transversals soterrades: tubs i palanques 

Referent a les cuneta es proposa reomplir-la amb pedres en els trams on la plataforma sigui 
estreta (menys de 2,0 metres). A més de les pedres ge e al e t s’i stal·la a la base de la 
cuneta una malla geotèxtil per evitar el soterrament de les pedres del canal a llarg termini.  
“’utilitza so etot e  a i s a  pe de t ode ada i estrets, on es pot considerar realitzar 
p via e t u  epe filat del s l a  u  pe alt pe  afavo i  ue l’aigua a a i e  la uneta.  

En camins de molta pendent es realitzen estructures de pedra collada per subjectar la pedra 
solta. Ma te i  ped a solta s i po ta t do s dissipa illo  l’e e gia 

En cas de camins amb amplada superior a dos metres, no es recomana de reomplir-les amb 
ped es i s’opta pe  fe  u es u etes de te a de di e sio s í i es tal i o  s’i di a: 

 

Les trenques o trencaaigües correspon a una franja ondulada transversal que té la missió de 
desviar les aigües de la plataforma. Les dimensions recomanables de les trenques per tal que 
sigui  suaus s  de  et es de lla g i ,  et es de p ofu ditat ai í o  d’alçada del avall . 
Tal i com es detalla a continuació: 

 

Es e o a a pe , d’aug e ta  a ,  et es d’alçada e  pe de ts lo gitudi als del a í 
superior al 15% 

Les trenques formen un angle entre 5 i 25º amb la perpendicular del camí (és a dir de forma 
esbiaixada al camí però no perpendicular)  i comptaran també amb una pendent transversal, 
entre el 3 i el 5% pe  fa ilita  l’eva ua i  de l’aigua i una profunditat de 0,3 a 0,6 metres. 
“eguida e t es detalla u  es ue a d’u  a í e  pla ta a  la posi i  o e ta / incorrecta 
de les trenques:  
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La distància entre trenques depèn del pendent longitudinal del camí i el tipus de sòl:  
 
Taula 6. Separació en metres entre trenques en funció de la pendent i del tipus de sòl. Fuente: US Agency for 
International Development (USAID). 1998. 

Pendent del camí (%) Sòls poc erosionables Sòls erosionables 

0-5 75 40 

6-10 60 30 

11-15 45 20 

16-20 35 15 

 

 
A l’ho a de o st uir les trenques, també és molt important de decidir el seu emplaçament, 
te i t p ese t ue l’eva ua i  de les aigües s’ha de p eveu e a l’alçada de petits torrents o 
escorralls naturals, o en tot cas, en indrets de baix pendent i vegetats que evitin problemes 
d’e osi  e  a uests pu ts.  
 
E  l’espai ue ueda e t e u a t e a i u a alt a s’a o sella de o st ui  u a u eta al ostat 
interior del camí i peraltar el camí en sentit contrari al pendent del terreny amb el propòsit de 
recollir les aigües, tal i com es detalla a la figura següent: 

Figura 15. Esquema tipus de construcció de cuneta. 

 

Pe  a u a illo  i teg a i  a  l’e to , pode  i stala -s’hi ped es ue ai í atei  
es o tei e  la fo ça de l’aigua. 

Figura 16. Detall de u eta a  op i  d’i stal·la i  de pedra. 

 

Les a a te ísti ues p oposades dels passos de a a s i petits to e ts d’a o d a la pu li a i  
Ma ual t i  d’esta li e t de esu es o e to es de l’i pa te a ie tal de pistes 

fo estals , pu licada pel Centre de la Propietat Forestal seguiran aquests criteris: 
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Es p oposa d’evita  de dei a  se se o solida  el fe  e  els passos de petits to e ts ja ue 
encara que en general duguin poca aigua, en cas de revinguda ocasional és on més 
freqüentment es veuen afectades les pistes forestals. Un encatxat compactat amb pedres de 
certa dimensió, defensat amb esculleres de pedra, és suficient per consolidar el pas; també és 
i po ta t guia  les aigües so e la via, si ple e t itja ça t la ea i  d’u  gual. 

Seguidament es detallen gràficament les característiques generals dels passos de torrents i 
barrancs: 

Figura 17. Detall de u eta a  op i  d’i stal·la i  de ped a. 

 

Perfil longitudinal A-A’: 

 

 

Perfil transversal B-B’: 

 

 

Clausura de trialeres   

Una de les actuacions previstes en aquest projecte és la clausura de trialeres que en molts 
asos ha  estat o e tes pe  i listes a  l’afa  d’es u ça  el e o egut o de gaudi  de salts i 
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a pes s p o u iats. No o sta t ai , a uestes a pes p o u iades s’a a e  e osio a t 
fortament per la pròpia ci ula i  de i i letes i de l’a i  e osiva de l’aigua fi s ue esulte  
intransitables per a la major part de ciclistes. 

Per aquest motiu, en aquest projecte es preveu la clausura de diverses trialeres i corriols que 
e lla e  a  l’a ella ve da. A uest tipus d’a tua i  o sisti à e  dues i te ve io s: u a a 
l’e t e  supe io , al apda u t de la t iale a ue o sisti à e  l’a o a e t de te es i la seva 
disposi i  fo a t u a ota de te es o pa ta d’alçada  et e espe te al ivell del s l. 
L’alt a a tua i  es ealitza à a l’e t e  i fe io , al pu t s ai . Co sisti à e  la o st u i  
d’u a a e a de t o s o t a l’e osi  log e osio  a ie s  o siste t e  la i stal·la i  de 
vares de castanyer (de 8 cm de diàmetre i 2 metres de llarg) posicionades de forma paral·lela a 
les o es de ivell a  u  espaia e t d’u a a l’alt a o supe io  a  et e. Pe  la pa t 
superior, es col·locaran troncs de pi apilats fins assolir una alçada mínima de mig metre. 
L’i fe io  ha d’esta  e  ple o ta te a  el te a, disposant-lo en trinxera. Per damunt 
d’a uesta pila, es ol·lo a a  a ues o pa tades. El t o  i fe io  ha d’esta  e  ple 
contacte amb el terra, disposant-lo en trinxera. 

Figura 18. Detall de clausura de trialera. 
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9. Propostes de senyalització  

La se alitza i  de l’iti e a i seguei  els ite is esta le ts al Ma ual t i  de se alitza i  de 
l’A ella Ve da Ju  . D’a uesta a e a esta  o alitzades les pautes de disse  g àfi  
i o st u i  de la se alitza i  de tota la a a de l’A ella Verda, amb intenció de crear una 

a a ue ajudi el visita t a e o i e  l’à it ue i lou l’espai a t aves de sig es d’ide titat 
visual pròpia tant gràfica com constructiva.  

Els elements, la composició gràfica, la funcionalitat i els criteris de localització són els següents:  

 

Codi 1DUR 

Nom Cartellera urbana 

Element Cartellera informativa de 1000x2000mm amb doble suport de fusta de 
castanyer 

Planxa portavinil de 960*768mm 

Funcionalitat I fo a so e l’A ella Ve da de Te assa e  les à ees de lleu e de la xarxa de 
l’A ella Ve da, a t av s de plà ols, fotog afies i te t 

Localització Po tes d’e t ada a la Xa a de l’A ella Ve da de Te assa 

Croquis 
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Codi 1D 

Nom Cartellera informativa 

Element Cartellera informativa de 1000x2000mm amb doble suport de fusta de 
castanyer. 

Planxa portavinil de 960x768mm 

Funcionalitat I fo a  so e l’A ella Ve da de Te assa e  les à ees de lleu e de la a a de 
l’A ella Ve da, a t av s de plà ols, fotog afies i te t. 

Croquis 
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Codi 10D 

Nom Banderola direccional  

Element Ba de ola di e io al ústi a de * , a  apa d’alu i i i supo t de 
fusta. 

Xapa de banderola de 390*180mm 

Funcionalitat Do a  di e io alitat al lla g de la a a de l’A ella Ve da de Te assa.. 

Localització Banderola amb franja de colo  ve d: a a de l’A ella Ve da de Te assa. 

Ba de ola a  f a ja de olo  g o : Ca í de l’A ella Ve da de Te assa . 

Croquis  
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Codi 2D 

Nom Faristol panoràmic de 1200*1202mm 

Element Faristol panoràmic de 1200*1202mm, amb doble suport de fusta. 

Planxa portavinil de 1180*344mm. 

Funcionalitat Interpretar el paisatge en punts panoràmics destacats. 

Localització I d ets a  pa o à i a desta ada de la a a de l’A ella Ve da de Te assa. 

Croquis  
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Codi 4D 

Nom Faristol informatiu de 450*1202mm 

Element Faristol de 450*1202mm, amb suport de fusta. 

Planxa portavinil de 430*344mm. 

Funcionalitat I te p eta  les zo es d’espe ial i te s pe  la iodive sitat )EIB  de la a a de 
l’A ella Ve da de Te assa. 

Localització I d ets d’i te s oi cidents amb la funcionalitat que tenen. 

Croquis  

  

 

 

 

 

Codi 5D 

Nom Placa informativa de 300*300mm a façana 

Element Faristol de 195*1078mm, amb suport de fusta. 

Planxa portavinil de 194*274mm. 

Funcionalitat Interpretar els arbres monumentals/les fonts de la a a de l’A ella Ve da de 
Terrassa. 

Localització I d ets d’i te s oi ide ts a  la fu io alitat ue te e . 
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Croquis  

  

 

 

 

 

Codi 9D 

Nom Senyal 9D placa informativa amb peu de 300*1572mm 

Element Senyal amb suport de fusta de 300*1572mm. 

Planxa portavinil de 280*224mm. 

Funcionalitat I te p eta  els e uipa e ts e t es d’i fo a i  i alt es  de la a a de 
l’A ella Ve da de Te assa. 

Localització E uipa e ts de la Xa a de l’A ella Ve da de Te assa. 

Croquis  
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Codi 15D 

Nom Tancament de camins 15D. 

Element Senyal amb dos suport de fusta, cable i tancament amb cadenat. 

Placa de 195*274mm, per adossar al suport de fusta dels tancaments de 
camins. 

Planxa portavinil de 174*218mm. 

Funcionalitat Advertir de la restricció de pas en camins tancats al trànsit rodat.. 

Localització A l’e t ada als a i s est i gits a la i ula i  odada. 

Croquis 
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10. Propostes de rea ió d’àrees d’estada i tra ta e t de les portes d’a és 

10. . Àrees d’estada 

Les à ees d’estada s  zo es de des a s a la vo a del a í ue es t o e  al lla g el l’A ella 
Verda amb elements comuns. El seu disseny i localització respon a la necessitat de poder 
gaudi  de l’espai i e to  de fo a ag ada le, adaptades a la topog afia i se se ge e a  
impacte. Per tant, es situen en punts de referència visual, amb interès paisatgístic per les vistes 

ue ofe ei e  i p efe e t e t e  pu ts a  p es ia d’a es de po t o side a le. Cada 
àrea rep una denominació específica relacionada amb la seva localització o element natural 
característic (espècie de flora o fauna). La seva supe fí ie s d’u s  2 i es delimita a través 
del t a ta e t del te e  ue es ealitza e  supe fí ie ja sigui a    de g ui  d’à id tipus 
sauló o amb escorça, en funció de la seva millor integració paisatgística. 

Els ele e ts ue fo e  l’à ea d’estada s : 

a) Bancs de llosa de pedra. Format per una llosa de pedra natural que actua com a banc amb 
u a ida d’u s 2000-1500 x 400 x 450 mm i un volum estimat 0,36 m3.  

b) Cartellera informativa i/o plafó panoràmic1. La cartellera informativa (1D) té unes mides de 
1000 x 2000 mm amb doble suport de fusta de castanyer i planxa portavinil de 960 x 768 mm. 
I fo a so e l’A ella Ve da i l’i d et espe ífi  a t av s de plà ols, fotog afies i te t. “i l’à ea 
de lleu e t  u a vista elleva t s’hi i stal·la à u  fa istol pa o à i  D  de     
amb planxa de portavinil de 1180 x 344 mm amb una fotografia i localització dels indrets 
panoràmics més interessants.  

 

                                                      
1
 Ma ual T i  de “e alitza i  de l’A ella Verda de Terrassa (2016) 
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Imatge 1. Aspe te d’u a à ea d’estada e e utada e  el p i e  t a  de l’A ella Ve da 

 
 

 

10. . Portes d’a és 

Pe  fa ilita  la pe ea ilitat u a a i ea  pu ts de so tida de la iutat ue s’ide tifi ui  o  
els a essos a l’A ella Ve da, s’esta lei e  diverses portes de sortida per al conjunt de l’a ella. 
Es tracta de punts de connexió amb l’A ella Ve da, e teses o  a pu ts d’e t ada i so tida, 
l gi s i a essi les, ue e lla e  oda e t el u li u à a  l’e to . Les portes són espais 
on es disposen panells informatius, bancs o mobiliari urbà que s’ide tifi a a  a Anella Verda. 
Ta  es valo a à ue a uetes po tes pugui  disposa  de e ta apa itat d’apa a e t 
dissuasiu.  E  a uest t a  se’  lo alitza a  i defi i a  dues:  

- Porta de can Roca  
- Porta de can Colomer.  

Els elements que formen u a po ta d’a s: 

a) Cartellera urbana (1DUR)2. Ca telle a u a a i fo ativa a  do le supo t d’alu i i de 
1120 x 2000 m amb planxa portavinil de 960 x 768 mm. “’i fo a à so e l’A ella Ve da de 
Terrassa amb fotografies, plànols i text.  

b) Banderola urbana (11D)2. Ba de ola u a a d’alu i i de     a  apa de 
a de ola de    . D a di e io alitat des de la po ta d’e t ada al a í d’a s a 

l’a ella. 

 

 

  

                                                      

2 Ma ual T i  de “e alitza i  de l’A ella Ve da de Te assa  
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11. Estudi d’alter atives del traçat en el tram de PK 1+300 a PK 1+630  

11.1. Identificació del tram i objecte 

Co espo  a u  t a  pe  l’i te io  del os , e  pa al·lel a  el lí it e te io  del pa  de 
l’audiovisual de Catalu a, a  a a te ísti ues p pies de se de  de u ta a a  u a 
amplada actual de 1-1,5 metres. El terreny és irregular i apareixen sovint en superfície les 
arrels dels arbres i algun aflorament de roca. 

A ausa de l’elevada o e tu a a ia o es detalla el t açat de o a pa t d’a uest t a , ta t 
en els fulls topogràfics del municipi a escala 1:2.000 com en els topog àfi s de l’ICGC a es ala 

: . . Ta po  es disti gei  e  les o tofoti atges de l’ICGC a es ala : . . Alhora, el 
t à sit ha itual de visita ts ha o po tat l’o e tu a de dive ses va ia ts de a í. 

Altrament, el track de l’A ella Ve da en disposició a l’Aju ta e t de Te assa p ese tava 
algu s e o s de t açat, possi le e t a ausa d’e o s p opis dels GP“ utilitzats en el moment 
de marcar-lo. 

I per últim, el t a  de l’A ella Ve da t  u  pu t íti  a  a agalls +  i ta  u a zo a 
amb drenatge deficient i xaragalls a la sortida vers la finca agrícola (pk 1+630). 

De manera que un treball previ en aquest tram ha estat analitzar les diferents alternatives i 
estat de les traces dels camins per tal de determinar la millora alternativa de pas, i alhora 
lausu a  els ue es des a te  pe  l’a ella.  

11.2. Aixecament topogràfic 

El  d’o tu e de  es va ealitza  el t e all de a p o siste t e  segui  el t açat més 
habitual d’a uest t a  a  u  apa ell topog àfi  i e egist a  les oo de ades a solutes de 
diversos punts al llarg del traçat que vam considerar significatius perquè indicaven un revolt, 
un canvi de rasant o de cota.  

E  total es va e  e egist a   pu ts, dels uals  o espo e  al t açat a tual de l’A ella 
Verda, identificat com a Alternativa A1; 27 punts del traçat Alternativa A2 i 32 al traçat 
Alte ativa A , o a pa t dels uals s  oi ide ts a  els pu ts de l’alte ativa A  ja ue a 
partir del punt P25 únicament hi ha una única opció de traçat. 

L’apa ell topog àfi  utilitzat pe  a la mesura és un Trimble Geo 7X, número de sèrie o IMEI 
núm.  99000218812163. Per a la descàrrega i processat de les dades és va utilitzar el software 
de camp Trimble Access. 

Imatge 2. Treball de camp amb un aparell topogràfic Trimble Geo 7X 
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Un cop obti gudes les oo de ades UTM d’a uests pu ts e  el fus N i siste a ETR“  es 
va  u i  pe  tal d’o te i  el t açat e  pla ta de fins a 3 alternatives. 

Finalment, les polilínies corresponents a cadascuna de les alternatives varen ser creuades amb 
el MDE 2x2 et es ela o at pe  l’I stitut Ca tog àfi  i Geol gi  de Catalu a  
(http://www.icc.cat/vissir/   pe  a l’o te i  de la oo de ada ) altitud . A pa ti  d’a uest 
creuament es varen obtenir els corresponents perfils longitudinals de cadascuna de les 
alternatives.   

Figura 19. I atge de les alte atives de t açat estudiades e  el t a  p ope  al Pa  de l’audiovisual 

 

11.3. Descripció de les alternatives 

Alternativa A1 

El t açat de l’alte ativa A  oi idei  e  g an mesura amb el track de l’A ella Ve da de 
Te assa.  És u  e o egut ue pa tei  de l’à ea d’apa a e t ue hi ha p op de l’e t ada a 
les instal·lacions del Parc de l’audiovisual de Catalunya i segueix en direcció oest fins arribar al 
P19 on comença un descens més pronunciat fins situar-se al peu d’u  se de  alte ativa A . 
A pa ti  d’a uest pu t seguei  e  di e i  o d, ap o i a t-se al to e t, el eua i s’e fila fi s 
a arribar a un antic camp de conreu. 

De les tres alternatives és la que té una traça més marcada, amb una amplada que, exceptuant 
alguns estrenyiments, supera els 1,5 metres. No obstant això, compta amb un ferm molt 
irregular, amb nombroses arrels, afloraments pedregosos i nombrosos pins de grans 
dimensions i molt inclinats amb un alt risc de caiguda i afecció a la traça. 

  

http://www.icc.cat/vissir/
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Figura 20. El perfil longitudinal de l’alte ativa  

 

 

A o ti ua i  es detalla els pa à et es d’a uesta via: 

Alternativa A1   

Paràmetre Valor 

Longitud total (m) 278,2 

Pendent mitjana (%) 10,3% 

Pendent màxima (%) -16,0% 

Desnivell + (m) 13,2 

Desnivell - (m) -15,4 

Desnivell total (m) 28,6 

Compta amb 27 subtrams, assolint-se la pendent màxima (-16,0%) al subtram TR06 de 9,2 
metres de longitud: 

Subtram A1 Pendent mitjana Longitud (m) 

TR01 9,9% 23,5 

TR02 -1,7% 3,8 

TR03 15,5% 18,7 

TR04 -2,2% 1,7 

TR05 4,4% 3,6 

TR06 -16,0% 9,2 

TR07 14,9% 10,5 

TR08 -6,0% 3,5 

TR09 6,3% 1,8 

TR10 -5,3% 10,6 

TR11 2,8% 1,8 

TR12 -5,8% 8,4 

TR13 3,3% 1,6 

TR14 -3,4% 4,9 

TR15 5,3% 8,9 

TR16 -0,9% 2,0 

TR17 1,9% 2,0 

TR18 -6,3% 13,3 

TR19 7,4% 5,5 
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TR20 -13,6% 13,6 

TR21 6,3% 5,5 

TR22 -0,9% 1,8 

TR23 7,3% 3,7 

TR24 -12,9% 10,9 

TR25 6,1% 3,7 

TR26 -12,1% 68,5 

TR27 12,1% 35,4 

TOTAL 
 

278,2 

 

Imatge 3. T açat de l’alte ativa A  a prop del punt P10 
 

 
 

Imatge 4. Punt P32 on finalitze  les t es alte atives de t açat. “’o se va el fo t a agall ausat pe  
l’es ola e t de l’aigua del a p 
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Alternativa A2 

El t açat de l’alte ativa A  pa tei  del atei  pu t ue l’A  pe  p e  u a di e i  o d-oest i 
s’allu a de les i stal·lacions del Parc de l’audiovisual de Catalunya per un sender amb un 
pendent força elevat (16,1%) fi s al P . A pa ti  d’a uest pu t o e ça u a t aje t ia e  
des e s suau fi s a i a  al P  o  e llaça a  l’alte ativa A . És u  e o egut u a i a s 
llarg (18 metres) i amb un pendent mitjà lleugerament més alt (10,9% en front a 10,3% de les 
altres dues alternatives). No obstant això, té major interès natural i paisatgístic que les altres 
dues alternatives, atès que s’e di sa pe  u  os  més dens, dominat per alzines que 
impedeixen veure les instal·lacions del Pa  de l’audiovisual. 

Figura 21. El perfil longitudinal de l’alte ativa  

 

A o ti ua i  es detalla els pa à et es d’a uesta via: 

Alternativa A2   

Paràmetre Valor 

Longitud total (m) 295,9 

Pendent mitjana (%) 10,9% 

Pendent màxima (%) 17,1% 

Desnivell + (m) 15,0 

Desnivell - (m) -17,2 

Desnivell total (m) 32,2 

 

Compta amb 17 subtrams, assolint-se la pendent màxima (17,1%) al subtram TR03 de 48,5 
metres de longitud: 

Subtram A2 Pendent mitjana Longitud (m) 

TR01 16,1% 13,6 

TR02 -2,5% 3,6 

TR03 17,1% 48,5 

TR04 -6,3% 38,3 

TR05 0,8% 1,6 

TR06 -2,8% 5,9 

TR07 0,5% 4,0 

TR08 -2,0% 7,6 

TR09 0,9% 3,7 

TR10 -3,8% 5,6 

TR11 0,5% 1,9 
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TR12 -1,8% 4,0 

TR13 0,3% 2,0 

TR14 -2,0% 4,0 

TR15 2,0% 9,9 

TR16 -13,2% 106,4 

TR17 12,1% 35,4 

TOTAL 
 

295,9 

 

Imatge 5. P op del pu t P  o  o e e  les alte atives A  i A . “’o se va el t i , a la d eta, a l’i i i 
de l’alte ativa A  

 

 

Imatge 6. Pujada des de P  fi s a P  de l’alte ativa A  o  està situat el o pa  
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Alternativa A3 

El t açat de l’alte ativa A  dife ei  olt po  del t açat de l’A . Ú i a e t e t e els pu ts P  
i P25 on segueix per un corriol poc marcat però alternatiu al traçat entre els punts P22 i P25 de 
l’alte ativa A  o  hi ha uns xaragalls originats per l’erosió hídrica. 

Figura 22. El perfil longitudinal de l’alte ativa  

 

A o ti ua i  es detalla els pa à et es d’a uesta via: 

 

Alternativa A3   

Paràmetre Valor 

Longitud total (m) 278,4 

Pendent mitjana (%) 10,3% 

Pendent màxima (%) -16,0% 

Desnivell + (m) 13,2 

Desnivell - (m) -15,4 

Desnivell total (m) 28,6 

Compta amb 27 subtrams, assolint-se la pendent màxima (-16,0%) al subtram TR06 de 9,2 
metres de longitud: 

Subtram A3 Pendent mitjana Longitud (m) 

TR01 9,9% 23,5 

TR02 -1,7% 3,8 

TR03 15,5% 18,7 

TR04 -2,2% 1,7 

TR05 4,4% 3,6 

TR06 -16,0% 9,2 

TR07 14,9% 10,5 

TR08 -6,0% 3,5 

TR09 6,3% 1,8 

TR10 -5,3% 10,6 

TR11 2,8% 1,8 

TR12 -5,8% 8,4 

TR13 3,3% 1,6 

TR14 -3,4% 4,9 

TR15 5,3% 8,9 
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TR16 -0,9% 2,0 

TR17 1,9% 2,0 

TR18 -6,3% 13,3 

TR19 7,4% 5,5 

TR20 -13,6% 13,6 

TR21 6,3% 5,5 

TR22 -0,9% 1,8 

TR23 7,3% 3,7 

TR24 -12,9% 10,9 

TR25 6,1% 3,7 

TR26 -12,1% 68,7 

TR27 12,1% 35,4 

TOTAL 
 

278,4 
 
 

Imatge 7. P op del pu t P  o  o fluei e  les  alte atives. “’o se va el a agall ue s’ha fo at al 
sender 

 

 

11.4. Alternativa seleccionada 

D’a o d a  les a a te ísti ues d’a uestes alte atives es o side a ue la ue eu ei  
millors condicions seria la A2, introduint una modificació. En efecte, correspon al traçat de 
l’alte ativa A  a  l’ú ica diferència que entre els punts P39 i P25 el traçat es desvia cap al 
sud per apropar-se al t açat de l’alte ativa A . A l’igual ue l’alte ativa A , a pa ti  del pu t 
P   e llaça a  l’alte ativa A  fins arribar al punt final, P32.  

Aquest petit canvi suposa incrementar lleugerament el recorregut (+3,5 metres) i suavitzar una 
i a el pe de t d’a uesta ai ada passa t del -13,2 a -12,8%). A més, aquest canvi, esquiva 

de passar per un sender fortament erosionat. 
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Figura 23. El perfil longitudinal de l’alte ativa  odifi ada 

 

A o ti ua i  es detalla els pa à et es d’a uesta via: 

Alternativa A2 modificada  

Paràmetre Valor 

Longitud total (m) 299,4 

Pendent mitjana (%) 10,8% 

Pendent màxima (%) 17,1% 

Desnivell + (m) 15,0 

Desnivell - (m) -17,2 

Desnivell total (m) 32,2 

Compta amb 17 subtrams, assolint-se la pendent màxima (17,1%) al subtram TR03 de 48,5 
metres de longitud: 

Subtram A2 modificada Pendent mitjana Longitud (m) 

TR01 16,1% 13,6 

TR02 -2,5% 3,6 

TR03 17,1% 48,5 

TR04 -6,3% 38,3 

TR05 0,8% 1,6 

TR06 -2,8% 5,9 

TR07 0,5% 4,0 

TR08 -2,0% 7,6 

TR09 0,9% 3,7 

TR10 -3,8% 5,6 

TR11 0,5% 1,9 

TR12 -1,8% 4,0 

TR13 0,3% 2,0 

TR14 -2,0% 4,0 

TR15 2,0% 9,9 

TR16 -12,8% 109,8 

TR17 12,1% 35,4 

TOTAL 
 

299,4 
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Figura 24. Alternativa finalment seleccionada: alternativa 2 modificada 
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PART 2. DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES DETALLADES 
D’ARRANJAMENT DELS CAMINS I CREACIÓ D’ÀREES D’ESTADA I 
PORTES D’ENTRADA 
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1. Descripció general 

Aquest projecte e e utiu d’ade ua i  i a a ja e t del sego  t a  del a í i ula  d’A ella 
Verda de Terrassa, entre la carretera a Mataderpera (BV-1221) i la carretera de Rellinars (B-
122), comprèn les obres i treballs necessaris per:  

e) Arranjar i senyalitzar un tram del camí circular, que inclou l’ade ua i  i arranjament 
del fe , la gesti  de les aigües d’es o e tia, la se alitza i , les pla ta io s pu tuals 
de vegetació i les mesures pe  edui  l’i pa te de ivat de l’ús pú li  dels a i s. 

f) Arranjar altres camins d’a s que fan de connexió entre la ciutat i el camí circular de 
l’A ella Ve da: a í dels Pla s de Ca  Bogu à i a s des del a i de a  Ro a, a í 
de can Carbonell, camí de l’Es aiol i el a í de a ’A at de la Mu ta a. 

g) Crear tres à ees d’estada al lla g del e o egut de l’A ella Ve da. Les à ees d’estada 
són espais de descans adequats i equipats al costat del camí. 

h) Crear dues po tes d’e t ada: a  Ro a i can Colomer. Les portes són punts de sortida 
de la iutat i ue s’ide tifi ue  o  a essos a l’A ella Ve da, àsi a e t s  à ees 
d’estada a  tols i fo atius. 

L’e e u i  del p oje te es p eveu du  a te e e  una única fase. Els treballs afecten 
íntegrament el terme mu i ipal de Te assa. Les o es i l’o upa i  de te e s afe ta a  
camins i espais de titularitat municipal o de titularitat privada sobre els que es disposa del 
o espo e t a o d o d et d’o upa i .  

A o ti ua i  es ela io e  la tipologia d’a tua io s proposades que seran objecte de 
descripció en detall i de localització en els apartats posteriors: 

A. Gestió de la vegetació 
B. Adequació morfològica de camins 
C. Treballs puntuals de millora de drenatge de camins 
D. Obertura de tram de sender 
E. Obertura de tram de camí d’a s des de l’es ola l’O a  al pas i fe io  de la B  
F. Senyalització 
G. Plantacions 
H. Po tes d’e t ada i à ees d’estada 
I. Altres actuacions 

 

2. Descripció de les intervencions  

2.1. Gestió de la vegetació  

Característiques tècniques 

Caldrà realitzar podes de peus arboris i retirades de material vegetal que afecten la 
funcionalitat del pas dels camins. Pel que fa al tractament de les restes de vegetació es tindran 
en compte les següents consideracions:  

a) Matolls i brancada. Sempre que sigui possible es triturarà el matoll estassat i la 
a ada i  situ. Qua  o sigui possi le, s’a ossega à i es t itu a à e  els pu ts 

destinats a portar la fusta i restes vegetals per ser triturats o bé per ser carregats 
(carregadors). 

b) Arbres. Els a es a t eu e s’asse ala an prèviament (replanteig). La soca dels 
arbres tallats es deixarà el més baixa possible, arran de terra. Els troncs o arbres 
se e s, e  el as ue o es pugui  t itu a  i  situ, s’a ossega a  fi s als a egado s. 
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Els t o s dels a es s’apila a  als a egado s e  t ossos d’ ,  o de ,  et es de 
longitud. En cap cas es poden deixar troncs o arbres sencers escampats en diferents 
punts de la franja. 

c) Restes de la poda i neteja. Les restes produïdes per la poda i altres treballs sobre la 
vegetació forestal es t a ta a  d’a o d a  algu a de les ope a io s següe ts: 

o Triturat fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment 
uniforme sobre el terreny. En cap cas no podran romandre restes no 
triturades sobre la vegetació de la zona. 

o Transport de les restes fins a plantes de tractament autoritzades. 

c) Arrancada de soques. Les so ues esulta ts de la tala d’a es de pe í et e dive s 
s’a e a a  a  itja s e à i s, es t a spo ta a  a llo  de t itu a i  i es estau à 
el sot o forat resultant aportant terra del propi terreny.  

La lo alitza i  d’a uestes a tua ions es troba representada als plànols 8a i 8b del projecte, i en 
la següe t taula es e ulle  els a ida e ts, les a a te ísti ues i tipus d’i te ve i  i el t a  i 
la seva longitud en què es preveuen.  

Actuació Amidament Descripció Plànol Tram / metres 

A1. Poda de 
l'arbrat de 
les vores del 
camí 

655 metres Poda de l'arbrat de les vores del 
camí i retirada de material per 
garantir la funcionalitat de pas 
amb una amplada de 2-3 metres i 
branques de fins a 30 cm de 
diàmetre. 
 

8a i 8b TR07 / 125 m 
TR08 / 167 m 
TR09 / 80 m 

TR10 / 141 m  
TR13 / 142 m 

 

A2. 
Arrancada de 
soques 

30 unitats Arrancada de soques de 20 unitats 
d’a es de e s de   de 
pe í et e i de  u itats d’a es 
de més de 40 cm de perímetre. 
Transport a lloc de trituració, i 
rebliment i restauració del sot.  

8a TR06 

 

Treballs a executar 

 La poda de l’a at de la vo a del a í 
Co p e d à l’a tua i  so e la vegeta i  vo al de a í, so etot els Pinus halepensis de 
diàmetre superior a 30cm. Consisteix en treballs de tallada de només les branques que ocupen 
la caixa del camí (diàmetre de les branques <30cm). Els arbres tenen un port de <8 m d'alçària, 
l’e e u i  de la poda se à a  es ala o pe a, es ealitza à u  aple  de la brossa generada i es 
carregarà sobre camió grua amb pinça i es transportarà a planta de compostatge. Les restes 

s petites es pod a  t itu a  i  situ. La de sitat itja a d’a es s e t e  i  a es ada 
1000 metres lineals, comptats ambdós costats del camí. 

 Arrancada de soques de la vora del camí 
Co p e d à l’a tua i  d’a a ada de so ues a  itja a e à i s ja sigui d’a es de >  

 de pe í et e o d’a es de <   de pe í et e , el t a spo t a llo  de t itu a i , i 
rebliment i restauració del sot. 
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2.2. Adequació morfològica i drenatge de camins  

2.2.1. Adequació morfològica de camins  

Característiques tècniques 

Co p  els t e alls pe  a l’ade ua i  del fe  i ele e ts d e a ts dels a i s pe  ga a ti  la 
funcionalitat i el pas de persones, i i letes i ua  s’es au de vehi les. Di s el apítol 
d’ade ua i  o fol gi a de a i s e  fu i  de l’estat p evi del a í, de les a a te ísti ues 
topog àfi ues del te e , de l’a essi ilitat i dels e ue i e ts esta le ts pe  al p oje te es 
diferencie  dive sos tipus d’i te ve i :  

a) A a ja e t de a í de l’a ella ve da. Intervenció sobre un tram de camí existent 
e  al estat ue e ue ei  a a ja e t su sta ial del fe , o st u i  d’ele e ts 
drenants i aportació de tot-u reciclat. L’a plada s de 4 metres.  

b) Repàs de a í de l’a ella ve da. Intervenció sobre un tram de camí que requereix 
un repàs per anivellar, restaurar elements drenats i aportació de tot-ú reciclat. 
L’a plada s de  et es. 

c) A a ja e t de se de  de l’a ella ve da. Intervenció sobre un tram de camí amb 
característiques de sender (amplada fins a 2,5 metres) existent en mal estat que 
e ue ei  a a ja e t su sta ial del fe , o st u i  d’ele e ts d e a ts i 

aportació de tot-u reciclat. 

d) Repàs de se de  de l’a ella ve da. Intervenció sobre un tram de camí amb 
característiques de sender  (amplada fins a 2,5 metres) que requereix un repàs per 
anivellar, restaurar elements drenats i aportació de tot-ú reciclat. 

e) Repàs de a i s d’a és. I te ve i  so e els a i s d’a s a l’a ella ve da a í 
dels Plans de Can Bogunyà i accés des del barri de can Roca, camí de can Carbonell i 
a í de l’Es aiol i el a í de a ’A at de la Mu ta a  ue e ue ei e  u  epàs pe  

anivellar, restaurar elements drenats i aportació de tot-ú reciclat. L’a plada s de  
metres. 

 

Actuació Amidament  Descripció Plànols Tram / metres  

B1. Arranjament 
de camí de 
l’a ella ve da 

814 m Arranjament substancial de 
camins en mal estat 
consistent en anivellar i 
construir els elements 
drenants (trencaaigües i/o 
cunetes), fer aportacions de 
tot-ú reciclat (gruix 10 cm), 
regar i compactar el ferm. 
Amplada fins a 4 metres. 

8a i 8b TR02 / 198 m 
TR04 / 128 m 
TR07 / 125 m 
TR09 / 80 m 
TR10 / 141 m 
TR13 / 142 m 
 

B2. Repàs de 
a í de l’a ella 

verda 

1.841 m Repàs de camins consistent 
en anivellar i repassar els 
elements drenants 
(trencaaigües i/o cunetes), fer 
aportacions de tot-ú reciclat 
(gruix 6 cm), regar i 
compactar el ferm. Amplada 
de 4 metres. 

8a i 8b TR03 / 281 m 
TR08 / 167 m 
TR11 /  861 m 
TR15 / 67 m 
TR19 / 465 m 
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B3. Arranjament 
de sender de 
l’a ella ve da 

523 m Arranjament substancial de 
senders en mal estat 
consistent en eixamplar la 
plataforma del sender, 
anivellar i construir els 
elements drenants 
(trencaaigües), fer 
aportacions de tot-ú reciclat 
(gruix 10 cm), regar i 
compactar el ferm. Amplada 
fins a 2,5 metres. 

8a i 8b TR06 / 376 m 
TR14 / 96 m 
TR17 / 51 m 
 

B4. Repàs de 
sender de 
l’a ella ve da 

666 Repàs de senders consistent 
en anivellar i repassar els 
elements drenants 
(trencaaigües), fer 
aportacions de tot-ú reciclat 
(gruix 6 cm), regar i 
compactar el ferm. Amplada 
del sender fins a 2,5 metres. 

8a i 8b TR12 / 275 m 
TR16 / 51 m 
TR18 / 340 m 
 

B5. Repàs de 
a i s d’a s  

3.475 Repàs de camins consistent 
en anivellar i repassar els 
elements drenants 
(trencaaigües i/o cunetes), fer 
aportacions de tot-ú reciclat 
(gruix 6 cm), regar i 
compactar el ferm. Amplada 
de a 4 metres. 

8a i 8b Tots* 

(*) Tot el e o egut dels a i s d’a s asse alats als plà ols a i  a í dels Pla s de Ca  Bogu à i a s des 
del a i de a  Ro a, a í de a  Ca o ell i a í de l’Es aiol i el a í de a ’A at de la Mu ta a  

 

Treballs a executar 

 ARRANJAMENT de a í de l’a ella ve da 

 Treballs previs de subsolat amb tractor i pala carregadora. 

 Anivellar la plataforma de cal camí amb motonivelladora. 

 Construir elements drenats com trencaaigües (figura 25) i/o cunetes (figura 
26) amb pala carregadora. En cas de pendent, cal fer trencaaigües cada 25 
(pendent longitud superior al 10 %) a 50 metres (pendent longitud inferior al 
10%).  

 Apo ta  d’u a apa de tot-u de formigó reciclat.  

 Regar i compactar.  

 El gruix de tot-ú e i lat se à de   i l’a plada de  et es.  
 

 REPÀ“ de a í de l’a ella ve da 

 Anivellar la plataforma del camí amb motonivelladora. 

 Restau a  d’ele e ts d e ats com trencaaigües i/o cunetes amb pala 
carregadora. En cas de pendent, cal fer trencaaigües cada 25 (pendent 
longitud superior al 10 %) a 50 metres (pendent longitud inferior al 10%).  

 Apo ta i  d’u a apa de tot-u de formigó reciclat.  

 Reg i compactació.  
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 El gruix de tot-ú e i lat se à de   i l’a plada de  et es.  
 ARRANJAMENT de se de  de l’a ella ve da 

 Si és necessari, treball previ de poda dels arbres dels vorals i si cal la tala 
d’algu  e e pla . 

 Eixamplar i anivellar la plataforma del sender amb miniexcavadora. 

 Construir elements drenats com trencaaigües (figura 25) i/o cunetes (figura 
26) amb miniexcavadora. En cas de pendent, cal fer trencaaigües cada 25 
(pendent longitud superior al 10 %) a 50 metres (pendent longitud inferior al 
10%).  

 Aporta i  d’u a apa de tot-u de formigó reciclat.  

 Reg i compactació.  

 El gruix de tot-ú e i lat se à de   i l’a plada de ,  et es.  
 REPÀ“ se de  de l’a ella ve da 

 Si és necessari, treball previ de poda dels arbres dels vorals i si cal la tala 
d’algu  e emplar. 

 Anivellar la plataforma del sender amb miniexcavadora. 

 Restaurar elements drenats com trencaaigües (figura 25) i/o cunetes (figura 
26) amb miniexcavadora. En cas de pendent, cal fer trencaaigües cada 25 
(pendent longitud superior al 10 %) a 50 metres (pendent longitud inferior al 
10%).  

 Apo ta i  d’u a apa de tot-u de formigó reciclat.  

 Reg i compactació.  

 El gruix de tot-ú e i lat se à de   i l’a plada de ,  et es.  
 REPÀ“ de a i s d’a s 

 Anivellar la plataforma del camí amb motonivelladora. 

 Restau a  d’ele e ts d e ats o  t e aaigües i/o u etes a  pala 
carregadora. En cas de pendent, cal fer trencaaigües cada 25 (pendent 
longitud superior al 10 %) a 50 metres (pendent longitud inferior al 10%).  

 Apo ta i  d’u a apa de tot-u de formigó reciclat.  

 Reg i compactació.  

 El gruix de tot-ú e i lat se à de   i l’a plada de  et es.  
 

Figura 25. T e aaigües de te a de a a te ísti ues í i es tal i o  s’i di a. 

Les trenques o trencaaigües correspon a una franja ondulada transversal que té la missió de 
desviar les aigües de la plataforma. Les dimensions recomanables de les trenques per tal que 
sigui  suaus s  de  et es de lla g i ,  et es de p ofu ditat ai í o  d’alçada del avall . 
Tal i com es detalla a continuació: 

 

Es recomana pe , d’aug e ta  a ,  et es d’alçada e  pe de ts lo gitudi als del a í 
superior al 15% 

Les trenques formen un angle entre 5 i 25º amb la perpendicular del camí (és a dir de forma 
esbiaixada al camí però no perpendicular)  i comptaran també amb una pendent transversal, 
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e t e el  i el % pe  fa ilita  l’eva ua i  de l’aigua i u a p ofu ditat de ,  a ,  et es. 
“eguida e t es detalla u  es ue a d’u  a í e  pla ta a  la posi i  o e ta / i o e ta 
de les trenques:  

 

 

La distància entre trenques depèn del pendent longitudinal del camí i el tipus de sòl: 

 

Taula 7. Separació en metres entre trenques en funció de la pendent i del tipus de sòl. Fuente: 
US Agency for International Development (USAID). 1998. 
 
A l’ho a de o st ui  les t e ues, ta  s olt important de decidir el seu emplaçament, 
te i t p ese t ue l’eva ua i  de les aigües s’ha de p eveu e a l’alçada de petits to e ts o 
escorralls naturals, o en tot cas, en indrets de baix pendent i vegetats que evitin problemes 
d’e osi  e  a uests pu ts.  
 
E  l’espai ue ueda e t e u a t e a i u a alt a s’a o sella de o st ui  u a u eta al ostat 
interior del camí i peraltar el camí en sentit contrari al pendent del terreny amb el propòsit de 
recollir les aigües, tal i com es detalla a la figura següent: 
 

 

Pendent del camí (%) Sòls poc erosionables Sòls erosionables 

0-5 75 40 

6-10 60 30 

11-15 45 20 

16-20 35 15 
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Pe  a u a illo  i teg a i  a  l’e to , pode  i stala -s’hi ped es ue ai í atei  
es o tei e  la fo ça de l’aigua. 

 

 

Figura 26. Cunetes de terra de dimensio s í i es et es  tal i o  s’i di a. 

 

 

 

2.2.2. Treballs puntuals de millora de drenatge de camins 

 

Característiques tècniques 

Co p  les o es pu tuals i espe ífi ues e  dete i ats pu ts de l’a ella ve da pe  a 
esold e l’eva ua i  d’aigües fo a els a i s, el d e atge, la p ote i  del a í e f o t les 

aigües d’es o e tia,  l’esta ilització de marges enfront problemes de drenatge o el passos de 
to e ts i/o fo s de a a  ue te po al e t p ese ti  i ula i  d’aigua supe fi ial.  

Les i te ve io s espe ífi ues es ela io e  a la taula següe t asse ala t el plà ol o  s’i di a 
i la localització georeferenciada.   

 

Actuació* Descripció Plànol Localització 
(UTM) 

Imatge del lloc 

C1. Rasa i tub 
de drenatge 
(1) 

Construcció 
de rasa i 
col·locació de 
tub de 
drenatge per 
evacuar les 
aigües.  

9a 417063, 
4605278 
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C2. Rasa i tub 
de drenatge 
(2) 

Construcció 
de rasa i 
col·locació de 
tub de 
drenatge per 
evacuar les 
aigües.  

9a 416836, 
4605206 

 

C3. Depressió 
de recollida 
d’es ola e t 
(1)  

Adequació de 
depressió del 
terreny per 
recollida 
d’aigües 
d’es ola e t.  

9a 417836, 
4604684 

 

C4. Depressió 
de recollida 
d’es ola e t 
(2) 

Adequació de 
depressió del 
terreny per 
recollida 
d’aigües 
d’es ola e t. 

9b 416778, 
4605174 

 

C5. 
Construcció 
de paret de 
pedra  

Construcció 
de paret de 
pedra per 
estabilització 
de marge de 
camí.  

9b 416502, 
4604366 

 

C6. Gual 
empedrat (1) 

Adequació 
del pas de 
torrent o 
barranc amb 
un gual 
empedrat.  

9a 417086, 
4605286 
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C7. Gual 
empedrat (2)  

Adequació 
del pas de 
torrent o 
barranc amb 
un gual 
empedrat.  

9a 416880, 
4605270 

 

C8. Gual 
empedrat (3) 

Adequació 
del pas de 
torrent o 
barranc amb 
un gual 
empedrat. 

9b 416583, 
4604328 

 

C9. Gual 
empedrat (4) 

Adequació 
del pas de 
torrent o 
barranc amb 
un gual 
empedrat.  

9b 416512, 
4604380 

 

C10. Gual 
empedrat (5)  

Adequació 
del pas de 
torrent o 
barranc amb 
un gual 
empedrat.  

9b 416238, 
4604407 

 

C11. 
Instal·lació de 
5 travesses 
de fusta (1) 

Col·locació de 
travesses per 
fixar la terra 
de 
terraplenat i 
rebliment 
(actuació 
C17) al TR06 

12a 417269, 
4605294 

 



P oje te exe utiu pe  a l’ade ua ió i l’a a ja e t del sego  t a  de l’A ella Ve da de Te assa  

 

74 

  

C12. 
Instal·lació de 
7 travesses 
de fusta (2) 

Col·locació de 
travesses per 
fixar la terra 
longitudi-
nalment al 
TR14. 

12b 416400, 
4604439 

 

C13. 
Restauració 
d'àrea 
d'aparcament 

Restauració 
de la zona 
d’apa a e t 
de vehicles i 
de la zona 
d’es ola e t 
d’aigües.  

12a 417334, 
4605263 

 

C14. 
Terraplenat i 
construcció 
de rampa (1)  

Construcció i 
adequació de 
petit tram de 
rampa de 15 
x 2,5 metres 
al TR06.  

12a 417070, 
4605274 

 

C15. 
Terraplenat i 
construcció 
de rampa (2) 

Construcció i 
adequació de 
petit tram de 
rampa de 7 x 
2,5 metres al 
TR14.  

12b 416395, 
4604383 

 

C16. 
Terraplenat i 
construcció 
de rampa (3)  

Construcció i 
adequació de 
petit tram de 
rampa de 4 x 
2,5 metres al 
TR15.  

12b 416395, 
4604383 
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C17.  

Terraplenat i 
rebliment de 
tram de camí 

Aportació de 
terres per 
terraplenar 
tota la secció 
d’u  t a  al 
de camí de 40 
m (TR06) de 
llarg 

12a 417269, 
4605294 

 

 *  “i u  tipus d’a tua i  es ealitza e  s d’u  llo  s’i di a e t e pa tesis pe  adas u a el ú e o d’a tua i  
en concret i la seva localització 

 

Treballs a executar 

 Construcció de rasa i col·locació de tub de drenatge per evacuar les aigües: 

 T e alls p evis d’o e tu a de asa d’  et e d’a plada i ,  et es de 
fondària. 

 Aportació de graves a la rasa (15 cm). 

 Col·lo a i  d’u  tu  de  et es de lo gitud pe fo at de dià et e   
envoltat en geotèxtil. 

 Reblert del tub amb graves fins a 20 cm per sobre del tub.  

 Re li e t fi al a  te a d’e ava i  i ade ua i  o fol gi a del te e  al 
propi entorn.  
 

 Ade ua i  de dep essi  del te e  pe  e ollida d’aigües d’es ola e t  
 “e à e essa i u  epla teig de la zo a d’e plaça e t i pe í et e d’o  

e plaça  la dep essi  o petita assa de la i a i  de l’aigua de l’es ola e t. 
 Retirada de la capa de sòl superficial de la zona de delimitada amb 

retroexcavadora. 

 Excavació de la depressió amb característiques de bassa amb una profunditat 
màxima de 1 metre.  

 A a at i allisat de talussos i del pu t d’e t ada i so eei i e t de la 
depressió .  

 Col·locació de manta orgànica tipus 100% de coco, de densitat aproximada 300 

g/ ,fi ada a  g apes d’a e  o ugat e  fo a d’U.  
 Subministrament de llentiscles (Pistacia lentiscus , d’alçada  a   e  

o te ido  de  lit es, i pla ta i  de   a ual e t a l’e to  de la 
bassa  per integració paisatgística.  

 

 Construcció de paret de pedra per estabilització de marge de camí. 

 Constru i  de pa et a  ped a al à ia ado ada de sola, d’u a a a vista, 
col·locada amb morter ciment.  

 La mida de la paret és de gruix variable ajustable a les mides del marge del 
ostat del a í a p otegi , a  u  a a at d’u a a a vista i fi s a u  volu  

màxim de paret de 5 metres cúbics. 
 

 Adequació del pas de torrent o barranc amb un gual empedrat. 

 La o st u i  es ealitza à e  pe íode se  i se se i ula i  d’aigua supe fi ial 
 Adequació morfològica prèvia del terreny 
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 “ole a de fo ig  d’a plada i lla gada sufi ie t pe  pas del llit d’aigua , de 
o sist ia tova i i e t apte pe  a lasse d’e posi i  IIa. 

 Col·lo a i  de ped es pla es d’a a at ústi  de  a  kg 

 Col·lo a i  d’a adu a pe  o t ol de fissu a i  supe fi ial e  pavi e t o 
solera amb malla electrosoldada 

 

Figura 27. Descripció gràfica dels guals de passos de torrent. 

 

 

Figura 28. Perfil longitudinal A-A’ de pas de torrent o gual 

 

 

Figura 29. Perfil transversal B-B’ de pas de torrent o gual 

 

 

 

 Col·locació de travesses per fixar les terres d’apo ta i  lo gitudi al e t o 
transversalment: 
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 Perfilat previ manual del terreny per adaptar-lo a la traça 

 Subministrament de pals de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de 
llargada  

 Col·lo a i  de t avesses a  fi a i  a  a es d’a e  a ipulades a l’o a 
B400S, de límit elàstic >=400 

 Estesa i e li e t de te es a l’e to  de la t avessa 
 

 Restau a i  de la zo a d’apa a e t de vehi les i de la zo a d’es ola e t d’aigües 

 Serà necessari un replanteig de la zona per delimitar amb precisió la zona 
d’apa a e t i la zo a de desguàs i d e atge de l’apa a e t del ostat de 
l’e t ada al Pa  audiovisual de Catalu a. 

 Col·locació de la base de tot-ú reciclat col·locat amb estenedora i piconatge del 
material. 

 Estesa i pi o atge de s l ade ua t de l’o a 

 Construcció de gual de solera de formigó 

 Col·lo a i  de ped a atu al pla a d’a a at ústi  

 Col·lo a i  d’a adu a pe  o t ol de fissu a i .  
 

 Terraplenat i construcció de rampa 

 Deli ita i  de l’à it d’afe ta i  i dete i a i  de la lo gitud, a plada i 
volum de la rampa a construir. 

 Col·locació de la base de tot-u procedent de reciclats, col·locada amb 
estenedora i piconatge del material. 

 Subministrament de terra seleccionada i creació de la rampa del camí amb 
mitjans mecànics.  

 Terraplenat i rebliment de tram de camí per reduir la canalització  

 Aportació de terra amb mitjans mecànics procedent de la mateixa obra 
so a t a í es ola se a de l’O a , pe  e li  u  t a  de  et es de 

lo gitud, ,  et es d’a plada i ,  d’alçada.  
 Col·locació de la base de tot-u procedent de tot-ú reciclat, col·locada amb 

estenedora i piconatge del material. 

 “’ade ua à ta  a la pa t s elevada u  t e aigües pe  les aigües pluvials i 
un segon a pocs metres on el camí fa el gir per evacuar-les també fora del 
camí. 
 
 

2.2.2. Obertura de tram de sender 

Característiques tècniques 

Co p  l’a tua i  so e u  t a  e  fo a de se de  de l’a ella de  et es de lo gitud i 
amb un pendent elevat (del 15 al 20%  p ope  al a í de a ’A at de la Mu ta a. L’a tua i  
pretén adequar o o i  u a t aça ova del t a  p i ipal e t so e l’e iste t pe  edui t el 
pe de t fi al de a e a ue s’aug e ta la lo gitud lleuge a e t, a pa ti  de odifi a  el 
pu t d’i i i i el pu t fi al. Co po ta à u a e ta afe i  so e el a ge at s ue aldrà 
a plia  lleuge a e t. L’a plada fi al del se de  se à de ,  et es.  

 

 
Actuació Amidament  Observacions i imatge del lloc 

Plànol Localització UTM 

D1.Obertura de 
tram de sender  

67 metres C ea i  d’u  ou a í d’a s (línia 
vermella 

8b 416256, 4604405 
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Treballs a executar 

 Obertura de nou camí 

 Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics. 

 Excavació amb miniretro per a rebaix de la capa de terra vegetal, transport fins 
a llo  d’aple  i fo a i  de piles pe  a o se va i . 

 Excavació en zona de desmunt amb miniretro. 

 Aportació de terres 

 Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades, amb compactació i amb 
humectació 

 Subministrament, estesa de subbase de tot-u amb motonivelladora 

 

. . . Nou a í de l’es ola serra de l’O a  a al pas i ferior de la B 0  

Característiques tècniques 

Co p  dues a tua io s: l’o e tu a d’u  ou t a  de a í d’a s i la o st u i  d’u a 
passarel·la per superar una obra de drenatge de la B- . L’o e tu a del ou t a  de a í de  
metres de longitud permet facilitar un accés més curt i directe des del límit del vial en front la 
faça a o d de l’es ola de l’O a  fi s al l’alçada de l’est ep del po t de la B-40 per on 
t a s o e u  a í d’a s a l’a ella ve da. D’alt a a da, pe  supe a  l’o a de d e atge 
paral·lel de la B-40 i paral·lel a la via per la banda nord es planteja la construcció i instal·lació 
d’u a passa el·la de  et es de lo gitud.  

Actuació 
Amidament 

(unitats) Observacions i imatge del lloc 
Plànol Localització UTM 

E1.Nou camí 
d’a s des de 
l’Es ola de l’O ac 
fins a la B40  

1 C ea i  d’u  ou a í d’a s  
 

 
 

8c i 8d 417310, 4604081 

E2. Passarel·la 
so e l’o a de 
drenatge de la 
B40 

1 Co st u i  i i stal·la i  d’u a passa el·la. 
 

8c 417300, 4604164 
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Treballs a realitzar 

 Obertura de nou camí 

 Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics. 

 E ava i  pe  a e ai  e  apa de te a vegetal, t a spo t fi s a llo  d’aple  i fo a i  
de piles per a conservació. 

 Excavació en zona de desmunt. 

 Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades, amb compactació i amb humectació 

 Càrrega i transport de terres 

 Subministrament, estesa de subbase de tot-u amb motonivelladora 

 Subministrament, estesa de subbase de sauló. 
 

 
 

 Col·locació i instal·lació de la passarel·la 

 Construcció de daus de formigó per a recolzament de bigues de fusta. 

 “u i ist a e t, ol·lo a i  i i stal·la i  de passa el·la de fusta de   d’a ple i  
metres de longitud. Inclou tarima de fusta de pi tractada amb nivell de protecció IV i 
barana de protecció contra caigudes.  
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2.3. Senyalització 

Característiques tècniques 

Co sistei  e  el su i ist a e t i i stal·la i  de la se alitza i  de la a a de l’A ella Ve da. 
A uests ele e ts s’ade ua a  a les p evisio s i e ue i e ts esta le ts al Ma ual t i  de 
se alitza i  de l’A ella Ve da ue disposa l’Aju ta e t de Te assa. Pe  ta t, s’ate d a  a les 
característiques tècniques previstes per als materials dels indicadors, suports i ancoratges; els 
sistemes de reproducció gràfica i les proteccions. Així mateix, es preveu una família de senyals 
indicades a la pa t  de la e ia d’a uest p oje te. A a da del su i ist a e t i 
ol·lo a i , o p  el disse  i etola i  a pa ti  dels o ti guts fa ilitats pe  l’Aju ta e t.  

 

Actua
-ció 

Codi 
Amidam
ent (ut) Descripció 

Plànol Localització (UTM) de 
cada element 

F1 10D 28 Senyal 10D banderola de 
510*2480mm 

 

 

 
 

10a i 
10b 

(1) 417536, 4604934 
(2) 417066, 4605275 
(3) 417101, 4605253 
(4) 416916, 4605357 
(5) 416837, 4605207 
(6) 416502, 4604360 
(7) 416365, 4604392 
(8) 416235, 4604406 
(9) 416062, 4604337 
(10) 415887, 4604419 
(11) 417835, 4604681 
(12) 417414, 4605252 
(13) 417360, 4605249 
(14) 417310, 4605270 
(15) 416716, 4605100 
(16) 416698, 4604301 
(17) 416452, 4604468 
(18) 416331, 4604392 
(19) 415777, 4604395  
(20) 418247, 4604715 
(21) 417289, 4604157 
(22) 417333, 4604040 
(23) 417395, 4604264 
(24) 417595, 4604139 
(25) 417721, 4604075 
(26) 417917, 4604134 
(27) 417757, 4604351 
(28) 418342, 4604135 
(29) 416322, 4603986 
 

F2 10D55 17 Senyal 10D de 510*2480mm 
(indicador) 

 
 

10a (1) 417835, 4604681 
(2) 417414, 4605252 
(3) 417360, 4605249 
(4) 417310, 4605270 
(5) 416716, 4605100 
(6) 416698, 4604301 
(7) 416452, 4604468 
(8) 416331, 4604392 
(9) 415777, 4604395 
(10) 418247, 4604715 
(11) 417289, 4604157 
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(12) 417333, 4604040 
(13) 417395, 4604264 
(14) 417595, 4604139 
(15) 417721, 4604075 
(17) 417757, 4604351 
(18) 418342, 4604135 
(19) 416322, 4603986 
 
 

F4 15D 6 Senyal amb dos suport de fusta, 
cable i tancament amb cadenat. 
Senyal 15D de 195*274mm 
(indicador) per adossar a un dels dos 
suports de fusta dels tancaments de 
camins. 

10 (1) 416331, 4604401 
(2) 416369, 4604393 
(3 )417292, 4605271 
(4) 416723, 4605107 
(5) 416694, 4604300 
(6) 415781, 4604398 
 

F5 1D 4 Senyal 1D cartellera de 
1000*2000mm 

 

 

10 (1) 417527, 4604841 
(2) 416736, 4605115 
(3) 416343, 4604401 
(4) 416066, 4604337 
 

F6 2D 1 Senyal 2D faristol panoràmic de 
1200*1202mm 

10 (1) 416080, 4604333 
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F7 4D 4 Senyal 4D faristol informatiu de 
450*1202mm 

  

 
 

10 (1) 418247, 4604715 
(2) 417302, 4605270 
(3) 417087, 4605287 
(4) 416442, 4604466 
 

F8 R102 2 Senyal rodona R-102: Entrada 
prohibida a vehicles de motor, mida 
600 mm i nivell I de reflectància 
1 Pal galvanitzat de 3 m 80 x 40 mm, 
+ placa de mides 600x300 mm amb 
serigrafia Nivell I de reflectància  
(excepte vehicles autoritzats i 
bicicletes) 

  

  

10 (1) 417613, 4604081 
(2) 416325, 4603982 
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F9 S15A 1 Senyal quadrada S-15a: Camí tallat, 
mida 600 mm, i nivell I de 
reflectància.  1 Pal galvanitzat de 3 m 
80 x 40 mm + placa de mides 
600x300 mm amb serigrafia Nivell I 
de reflectància (a partir de can 
Carbonell) 

 

     

10a (1) 417414, 4605241 

* “ego s Ma ual t i  de se alitza i  de l’A ella Ve da de Te assa 

 

Treballs a executar 

 Replanteig del punt exacte on implantar la senyalització i equipament.  

 Disse  i a ueta i  dels o ti guts de la se alitza i  i e uipa e ts d’a ord amb els 
ite is del Ma ual t i  de se alitza i  de l’A ella Ve da de Te assa. Els o ti guts 

i i atges els fa ilita à l’aju ta e t.  
 Producció i subministrament de la cartelleria i elements de senyalització.  

 Excavació del terreny de mida suficient per a la posterior fonamentació dels suports. 

 Col·locació, muntatge i fixació dels suports amb fonamentació de formigó de 40x40x40 
o  sego s s’es au: 

 Els suports quedaran ben fixats, rectes i aplomats.  

 Reompliment de la base del suport amb terra del terreny per tal que no quedi 
visible la base de formigó.  

 Col·locació de les cartelleres i senyals. 

Prescripcions pel que fa a localització de la senyalització respecte a les carreteres 

 Tota la instal·lació i substitució de la senyalització informativa (senyals 1DUR, 11D, 
10D) així com el tancament de camins (amb tancament tipus 15D, per restricció de pas 
al trànsit rodat) als accessos de la carretera B-122 entre el PK 1+930 i el PK 1+945 i 
e t e el PK +  i el PK + , a d s al a ge d et, s’i stal·laran per darrera de la 
zona de domini públic de la carretera B-122, en aquets as a   espe te de l’a esta 
e te io  d’espla a i . 

 La distància mínima a la calçada de la nova senyalització que s'instal·li en la carretera 
BV-1274 serà d'1 metre, i en tot cas, els suports es col·locaran fora de la cuneta.  

 

2.4. Altres actuacions 

2.4.1. Plantacions 

Característiques tècniques 

A  fi alitats d’i teg a i  paisatgísti a s’ha defi it u a a tua i  de pla ta i  d’a es a les 
po tes d’e t ada i en una de les àrees d’estada ue ho e ue eix. Concretament, es plantarà 
una espècie ben adaptada a la zona com és el lledoner (Celtis australis).  
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Actuació Amidament Descripció Plànol Localització 

G1. Plantació 
de lledoners 
(Celtis 

australis) 

8 unitats Subministrament i plantació de 
lledoner amb pa de terra o 
contenidor, de 20 a 25 cm, de 
perímetre de tronc a 1 m d'alçària 
(a partir del coll de l'arrel). 

11 3 ut a la porta 
d’e t ada de 

can Roca 

3 ut a la porta 
d’e t ada de 
can Colomer 

 ut a l’à ea  
d’estada  

 

Treballs a executar 

 Plantacions 

 “e à e essa i u  epla teig de les zo es de pla ta i  d’a es a a s d’i i ia  
els treballs de plantacions. 

 Exemplars subministrats amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm, de 
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel).  

 Realitzar una excavació amb mitjans mecànics de clot de plantació de 
100x100x80 cm. 

 Plantació del peu arbori, reblert del clot amb terra, lleugera compactació, 
ealitza i  d’u  es o ell ido i i u  p i e  eg d’i pla ta i .  

2.4.2. Portes d’e trada i àrees d’estada 

Característiques tècniques 

Co sistei  ea  i o di io a  les po tes d’e t ada i à ees d’estada de l’a ella ve da:   

- Les po tes d’e t ada s  pu ts ue ide tifi ue  els a essos a l’A ella Ve da des de la 
ciutat. Estan formades per arbres plantats (lledoners) i elements de senyalització com 
cartelleres i banderoles, amb una delimitació superficial a través de tot-ú reciclat. La 
superfície de les portes és 40 m2. 

- Les à ees d’estada es t o e  al lla g del e o egut de l’a ella ve da i són punts per al 
des a s a  a s i i fo a i  de l’a ella a t av s de a telle es i a de oles e ollides 
a l’apa tat a te io  de se alitza i . La supe fí ie de l’à ea es deli ita a t av s de l’estesa 
d’es o ça so e el te e  atu al. En aquelles àrees que no disposen de suficient arbrat si 
p eveu la pla ta i  d’algu s e e pla s de lledo e s, o eta e t a l’à ea d’estada .  
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Actuació Imatge del lloc 
Localització  

H1. Porta 
d’e t ada 
a l’a ella 
verda de 
can Roca   

 

 

Plànol 11 
 
417607, 
4604127 

H2. Porta 
d’e t ada 
a l’a ella 
verda de 
can 
Colomer  

 

 
 

Plànol 11 
 
416332, 
4603978 

H3. Àrees 
d’estada  

 
 

Plànol 11 
 
417527, 
4604838 
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H4. Àrees 
d’estada  

 
 

Plànol 11 
 
416732, 
4605117 

H5. Àrees 
d’estada  

 
 

Plànol 11 
 
416351, 
4604399 

 

Treballs a executar 

 Deli ita i  de la po ta d’e t ada (40 m
2
) a través de subministrament i estesa de tot-u reciclat, 

compactació i reg.  

 Deli ita i  de l’à ea d’estada a t av s de su i ist a e t i estesa de l’es o ça atu al.  
 Col·locació a través de camió-grua dels 2 bancs de llosa de pedra natural a cadascuna de les 

à ees d’estada.  
 Col·lo a i  d’ele e ts de se alitza i  i i fo a i  p evistos al apítol de se alitza i  

 Pla ta i  d’a es o  o espo gui d’a o d l’apa tat a te io . 

 

2.4.3. Altres 

Característiques tècniques 

Di s el apítol d’alt es s’i lou u a s ie d’a tua io s pu tuals de atu alesa dive sa pe  a 
l’a a ja e t, ea i  i illo a del a í de l’a ella ve da o els seus a essos. Les a tua io s 
fa  efe ia a segu etat, eti ada d’ele e ts o solets, clausura de trialeres o camins no 
adequats, integració paisatgística o restauració ambiental o  l’eli i a i  d’ho ts il·legals o la 
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o st u i  d’u a a pa pe  a fi is a la fo t de la Mis ia. La següent taula relaciona 
adas u a d’a uestes a tua ions, el seu amidament, observacions, els treballs a executar, la 

seva localització als plànols i en UTM.  

 

Actuació Amidament  Treballs a executar / observacions Plànol Localització (UTM) 

I1. 
Instal·lació 
de 
tancament 
nou 

6 ut  Col·locació de tanca de fusta de 
asta e  de ,   d’alçada so e 

el te e  pe  li ita  l’a s 
d’usua is pe  a ti  a í, feta a  
muntants de 10 cm de D cada 2 m, 
acorats a daus de formigó amb 
tots els elements inclosos.  

12a 417291, 4605270 

I2. Retirada 
de cartell i 
2 bancs en 
mal estat 

 3 unitats Retirada de bancs de fusta i 
mòduls senyalització i transport 
a o ado . Es t a ta d’ele e ts 
dete io ats de l’a tiga à ea 
d’estada del pa  ag ofo estal 

12a 417525, 4604838 

I3. Retirada 
de senyal i 
transport 
fins a 
dipòsit 
controlat 

21 unitats Retirada de mòduls senyalització 
de l’a ti  pa  ag ofo estal  i 
transport abocador 
 

12a i 
12b 

(1) 417526, 4604839 
(2) 416012, 4604271 
(3) 416101, 4604328 
(4) 416235, 4604412 
(5) 416344, 4604409 
(6) 416445, 4604477 
(7) 416562, 4604312 
(8) 416744, 4605161 
(9) 416745, 4604473 
(10) 416817, 4605223 
(11) 416912, 4605317 
(12) 416949, 4605317 
(13) 417063, 4605271 
(14) 417298, 4605267 
(15) 417420, 4605242 
(16) 417552, 4604810 
(17) 417617, 4604798 
(18) 417838, 4604667 
(19) 415779, 4604400 
(20) 416695, 4604304 
(21) 416724, 4605106 
  

I4. Clausura 
de trialera 
"estàndard" 

8 unitats Es clausuren 8 trialeres o corriols 
de drecera per evitar el pas de 
persones i ciclistes, així com 
l’e osi . Pe  a ada u itat es 
realitzarà la mateixa intervenció. 
Per una banda a l’e t e  supe io , 
al capdamunt de la trialera, es 
realitzarà una abocament de terres 
i la seva disposició formant una 
mota de terres (3 m3) compacta 
d’alçada  et e espe te al ivell 
del s l.  Pe  alt a a da, a l’e t e  

12a i 
12b 

(1) 417122, 4605259 
(2) 417112, 4605251 
(3) 417108, 4605260  
(4) 417070, 4605290 
(5) 416925, 4605311  
(6) 416812, 4605217 
(7) 416739, 4605133 
(8) 416378, 4604397 
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inferior, al punt més baix, es 
construirà una barrera de troncs 
o t a l’e osi  log erosion 

barriers) consistent en la 
instal·lació de vares de castanyer 
(de 8 cm de diàmetre i 2 metres de 
llarg) posicionades de forma 
paral·lela a les corbes de nivell 
a  u  espaia e t d’u a a l’alt a 
no superior a 1 metre. Per la part 
superior, es col·locaran troncs de 
pi trossejats de la zona fins assolir 
una alçada mínima de mig metre. 
L’i fe io  ha d’esta  e  ple 
contacte amb el terra, disposant-lo 
e  t i e a. Pe  da u t d’a uesta 
pila, es col·locaran branques 
compactades. El tronc inferior ha 
d’esta  e  ple o ta te a  el 
terra, disposant-lo en trinxera.  

I5. Clausura 
de trialera 
(especial) i 
corriol  a 
l’i i i del 
sender al 
parc 
audiovisual 
de CAT 

1 unitats Clausura de corriol de drecera a 
l’i i i del se de  a l’alçada del pa  
audioviusal a través de la formació 
d’u a ota  et e d’alçada  e  
terraplè de 3 m3 amb material de 
la pròpia excavació a col·locar a 
l’i i i del o iol a  o pa ta i  
. Aportació de terra vegetal 
superficial (15 m3) estesa en tota la 
superfície de restauració i sembra 
manual de gramínies i 
lleguminoses (150 m2) 

12a i 
12b 

417286, 4605267 

I6. Retirada 
de tanca - 
barrera 
metàl·lica 

6 unitats Retirada de tanques (cadenats) de 
barrera metàl·lica en mal estat que 
li ite  l’a s de pe so es i 
ciclistes. Comprèn la retirada amb 
mitjans mecànics i el transport a 
l’a o ado .  
 

12b 
(1) 416724, 4605106 
(2) 416695, 4604304 
(3) 415779, 4604400 

 

I7. 
Enderroc 
de petita 
construcció 
i transport 
a dipòsit 
controlat 

1 unitat 

Enderroc de petita construcció 
(2,5x3,0 m. alç. mínima: 1,8/màx. 
2,2. m) amb miniretroexcavadora, 
retirada i transport fins a dipòsit 
controlat  

12a 417212, 4605295 

I8. 
Instal·lació 
barana de 
fusta sobre 
el pont del 

1 unitat Col·locació i instal·lació de baranes 
de fusta de castanyer al pont (2 x 

 et es de lla gada . L’alçada 
serà de 1,2 m i estarà composta 
per muntants de 10 cm de 

12a  
417555, 4604898 
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torrent de 
can Candi 

diàmetre cada 2 m, ancorats a 
paviment o solera amb peces 
d’a e  galva itzat, u  passa à 
superior i un travesser de 8 cm de 
diàmetre.  
 

I9. 
Instal·lació 
barana de 
fusta al 
costat del 
camí 
d’a s de 
a ’A at 

de la 
Muntanya 

1 unitat Col·locació i instal·lació de barana 
de fusta de castanyer  (35 metres 
de lo gitud . L’alçada se à de ,  

 d’alçada i esta à o posta pe  
muntants de 10 cm de diàmetre 
cada 2 m, ancorats a daus de 
formigó de 40x40x40 cm, un 
passamà superior i un travesser de 
8 cm de diàmetre, units amb peces 
espe ials d’a e  galva itzat.  
 

12b 
416366, 4604263 

  

I10. 
Instal·lació 
gabions de 
pedra en 
esboranc 
del costat 
del camí 

1 actuació Una actuació consistent en la 
instal·lació de 3 gabions de pedra 
en petit esborranc de difícil accés. 
Les mides dels gabions són 
1,0x0,5x0,5 m. Comprèn la 
realització i col·locació de 
l’est u tu a al llo  a  tela 

etàl·li a de filfe o d’a e  
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 
8x10 cm de pas de malla, reblert 
a  ped a g a íti a d’apo ta i  
col·locada amb mitjans mecànics.  

12b 416740, 4604540 

I11. 
Instal·lació 
gabió de 
pedra per 
dissipar 
energia de 
l’aigua e  
canal de 
drenatge  

1 actuació Actuació consistent en la 
i stal·la i  d’  gabió de pedra de 
mida 1,8-2,0x0,5x0,5 m per 
dissipar energia de canal de 
drenatge sobre roca.  Comprèn la 
realització i col·locació de 
l’est u tu a al llo  a  tela 

etàl·li a de filfe o d’a e  
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 
8x10 cm de pas de malla, reblert 
a  ped a g a íti a d’apo ta i  
col·locada amb mitjans mecànics. 
 

12 417106, 4605259 

I12. 
Restauració 
de la font 
de la 
Misèria 

1 unitat Restauració de la font de mides 
4,5x4,5 m de costat. Primerament 
cal tallar i arrencar de forma 
controlada part de la figuera que 
perjudica la paret de la font. 
Posteriorment retirar fangs i terres 
(fins a 10 m3). I finalment, 
reconstrucció de la paret de 
4,5x1,5 m2 amb pedra i 

12 416441, 4604479 
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revestiment de formigó  

I13. 
Adequació 
de rampa 
per amfibis 
a  la font de 
la Misèria 

1 unitat 

C ea i  d’u a a pa de formigó 
d’  et e de lo gitud i  
e tí et es d’a plada pe  fa ilita  

l’a s i so tida d’a fi is 

12 416441, 4604479 

I14. 
Eliminació i 
retirada 
d’ho ts 
il·legals 

4 horts Eliminació de 4 horts il·legals 
propers a la font de la Misèria. 
Concretament els treballs 
comprenen la neteja, esbrossada 
del terrenys i càrrega sobre camió 
de materials diversos (brossa, 
arrels, runa, residus, ...), així com 
la tala d’a es ue pe judi ui  la 
realització dels treballs. Si cal 
ta  l’e de o  o ple t de 
tanques perimetrals i petites 
construccions. També la 
classificació i gestió de residus de 
f i o i e ts, ai í o  l’apo ta i  
de residus a abocador. 

12b 
416504, 4604386 
416526, 4604385 
416523, 4604436 
416485, 4604469 

I15. 
Adequació 
de pas 
segregat 
per a 
vianants en 
tram de 
carretera 
BV-1274 

1 unitat Al tram de 60 et es de l’iti e a i 
que transcorre paral·lel a la 
a ete a BV  d’a s al Pa  

de l’audiovisual es o st ui à u  
pas segregat per a vianants per tal 
de garantir la seva seguretat. El 
pas i ula à pe  l’e te io  de la 
biona. Comptarà amb una 
fonamentació de formigó, pilars 
tornejats cada 4 m, travessers, 
llarguers, passamà-barana i 
protecció intermitja, configurant 
u  pas de  et es d’a plada  
(veure esquema de la figura 
següent) 

12a 
417380, 4605251 
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Figu a. Es ue a del t a  a seg ega  de la a ete a BV  d’a s al Pa  de l’Audiovisual (I15). 

 

 

3. Temporització 

A uests apa tat es eda ta  a  l’o je tiu de ealitza  u a pla ifi a i  de les a tivitats de 
l’o a, e  o pli e t de l’apa tat  pa àg af e  de l’a ti le  del Reial De et Legislatiu 

/ , de  de ove e, pel ual s’ap ova el te t ef s de la Llei de o t a tes del se to  
públic.  

Aquesta planificació pretén demostrar que el termini establert per a la realització de les obres 
(3 mesos) és suficient i adequat i dóna una idea general de la seqüència de treballs a realitzar, 
de manera que serveixi per poder fer una estimació inicial dels equips de treball que resulten 
necessaris. Cal teni  e  o pte pe  ue la pla ifi a i  detallada de l’o a dep  de fa to s 
que en el moment de la redacció del present projecte resulten imprevisibles (disponibilitat de 

a ui à ia, e uips, su i ist a e ts,...  pe  a uest otiu, l’o je tiu del p ese t apartat és 
esta li  u es p io itats e t e les dife e ts a tivitats, esti a t les du ades d’a uestes d’u a 
manera no exhaustiva. 

L’e e u i  del p oje te es p eveu es pugui du  a te e e   esos pel o ju t de les 
actuacions previstes.  

Les a tua io s de l’o a o te plades al p oje te i ue s’ha  pla ifi at esta  ag upades pe  
tipologia i són les següents: 
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Taula 8. Pla de treball 

Actuació Dies de 
treball 

A. Gestió de la vegetació 5 

A1. Poda de l'arbrat de les vores del camí   

A2. Arrencada de soques  

B. Adequació morfològica de camins 10 

B . A a ja e t de a í de l’a ella ve da  

B . Repàs de a í de l’a ella ve da  

B . A a ja e t de se de  de l’a ella ve da  

B . Repàs de se de  de l’a ella ve da  

B . Repàs de a i s d’a s   

C. Treballs puntuals de millora de drenatge de camins 10 

C1. Rasa i tub de drenatge (1)  

C2. Rasa i tub de drenatge (2)  

C . Dep essi  de e ollida d’es ola e t    

C . Dep essi  de e ollida d’es ola e t   

C5. Construcció de paret de pedra   

C6. Gual empedrat (1)  

C7. Gual empedrat (2)   

C8. Gual empedrat (3)  

C9. Gual empedrat (4)  

C10. Gual empedrat (5)   

C11. Instal·lació de 5 travesses de fusta (1)  

C12. Instal·lació de 7 travesses de fusta (2)  

C13. Restauració d'àrea d'aparcament  

C14. Terraplenat i construcció de rampa (1)   

C15. Terraplenat i construcció de rampa (2)  

C16. Terraplenat i construcció de rampa (3)   

C17. Terraplenat i rebliment de tram de camí  

D. Obertura de tram de sender 4 

D1. Obertura de tram de sender  

E. Nou a í d’a s des de l’es ola l’O a  al pas i fe io  de la B-40 5 

E . Nou a í d’a s des de l’Es ola de l’O a  fi s a la B    

E . Passa el·la so e l’o a de d e atge de la B   
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F. Senyalització 5 

F1. Banderola direccional (10D)  

F2. Placa indicadora per banderola direccional (10D55)  

F3. Banderola urbana (11D)  

F4. Tancament de camins (15D)  

F5. Cartellera informativa (1D)  

F6. Faristol panoràmic (2D)   

F7. Faristol informatiu (4D)  

F8. Senyal R102  

F9. Senyal S15A  

G. Plantacions 1 

G1. Plantació de lledoners   

H. Po tes d’e t ada i à ees d’estada 10 

H1. Po ta d’e t ada a l’a ella ve da de a  Ro a    

H2. Po ta d’e t ada a l’a ella ve da de a  Colo e    

H3. À ees d’estada   

H4. À ees d’estada   

H5. À ees d’estada   

I. Altres actuacions 10 

I1. Instal·lació de tanca nova  

I2. Retirada de cartell i 2 bancs en mal estat  

I3. Retirada de senyal i transport fins a dipòsit controlat  

I4. Clausura de trialera "estàndard"  

I5. Clausura de trialera (especial) i corriol  inici sender al parc audio.  

I6. Retirada de tanca - barrera metàl·lica  

I7. Enderroc de petita construcció i transport a dipòsit controlat  

I8. Instal·lació barana de fusta sobre el pont del torrent de can Candi  

I . I stal·la i  a a a de fusta al ostat del a í d’a s de a ’A at   

I10. Instal·lació gabions de pedra en esborranc del costat del camí  

I . I stal·la i  ga i  de ped a pe  dissipa  e e gia de l’aigua   

I12. Restauració de la font de la Misèria  

I13. Adequació de rampa per amfibis a  la font de la Misèria  

I14. Eli i a i  i eti ada d’ho ts il·legals  

I15. Adequació de pas segregat per a vianants en tram de carretera  

TOTAL 60 
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4. Prioritat d’a tua ió 

Pel ue fa a la p io itat de les a tua io s e  el sup sit ue o s’e e uti el p oje te e  u a ú i a 
fase es pot establir la següent classificació. 

 Prioritat 

Actuació Alta Mitja Baixa 

A. Gestió de la vegetació    

A1. Poda de l'arbrat de les vores del camí     

A2. Arrencada de soques    

B. Adequació morfològica de camins    

B . A a ja e t de a í de l’a ella verda    

B . Repàs de a í de l’a ella ve da    

B . A a ja e t de se de  de l’a ella ve da    

B . Repàs de se de  de l’a ella ve da    

B . Repàs de a i s d’a s     

C. Treballs puntuals de millora de drenatge de camins    

C1. Rasa i tub de drenatge (1)    

C2. Rasa i tub de drenatge (2)    

C . Dep essi  de e ollida d’es ola e t      

C . Dep essi  de e ollida d’es ola e t     

C5. Construcció de paret de pedra     

C6. Gual empedrat (1)    

C7. Gual empedrat (2)     

C8. Gual empedrat (3)    

C9. Gual empedrat (4)    

C10. Gual empedrat (5)     

C11. Instal·lació de 5 travesses de fusta (1)    

C12. Instal·lació de 7 travesses de fusta (2)    

C13. Restauració d'àrea d'aparcament    

C14. Terraplenat i construcció de rampa (1)     

C15. Terraplenat i construcció de rampa (2)    

C16. Terraplenat i construcció de rampa (3)     

C17. Terraplenat i rebliment de tram de camí    

D. Obertura de tram de sender    

D1. Obertura de tram de sender    
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E. Nou a í d’a s des de l’es ola l’O a  al pas inferior de la 
B-40 

   

E . Nou a í d’a s des de l’Es ola de l’O a  fi s a la B      

E . Passa el·la so e l’o a de d e atge de la B     

F. Senyalització    

F1. Banderola direccional (10D)    

F2. Placa indicadora per banderola direccional (10D55)    

F3. Banderola urbana (11D)    

F4. Tancament de camins (15D)    

F5. Cartellera informativa (1D)    

F6. Faristol panoràmic (2D)     

F7. Faristol informatiu (4D)    

F8. Senyal (R102)     

F9. Senyal (S15A)    

G. Plantacions    

G1. Plantació de lledoners     

H. Po tes d’e t ada i à ees d’estada    

H1. Po ta d’e t ada a l’a ella ve da de a  Ro a      

H2. Po ta d’e t ada a l’a ella ve da de a  Colo e      

H3. À ees d’estada     

H4. À ees d’estada     

H5. À ees d’estada     

I. Altres actuacions    

I1. Instal·lació de tanca nova    

I2. Retirada de cartell i 2 bancs en mal estat    

I3. Retirada de senyal i transport fins a dipòsit controlat    

I4. Clausura de trialera "estàndard"    

I5. Clausura de trialera (especial) i corriol  inici del sender al 
parc audiovisual de CAT 

   

I6. Retirada de tanca - barrera metàl·lica    

I7. Enderroc de petita construcció i transport a dipòsit 
controlat 

   

I8. Instal·lació barana de fusta sobre el pont del torrent de 
can Candi 

   

I9. Instal·lació barana de fusta al ostat del a í d’a s de a 
’A at de la Mu ta a 
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I10. Instal·lació gabions de pedra en esborranc del costat del 
camí 

   

I . I stal·la i  ga i  de ped a pe  dissipa  e e gia de l’aigua 
en canal de drenatge  

   

I12. Restauració de la font de la Misèria    

I13. Adequació de rampa per amfibis a  la font de la Misèria    

I . Eli i a i  i eti ada d’ho ts il·legals    

I15. Adequació de pas segregat per a vianants en tram de 
carretera 

   

 

D’alt a a da, l’e e u i  de totes les a tua io s previstes pot presentar la seqüència temporal 
següent atenent la previsió temporal establerta.  

 

Actuació 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

A. Gestió de la vegetació    

B. Adequació morfològica de camins    

C. Treballs puntuals de millora de drenatge de camins    

D. Obertura nou tram de sender    

E. Nou a í de l’es ola se a de l’O a  a l pas i fe io  de la 
B40 

   

F. Senyalització    

G. Plantacions    

H. Po tes d’e t ada i à ees d’estada    

I. Altres actuacions    

 

  



P oje te exe utiu pe  a l’ade ua ió i l’a a ja e t del sego  t a  de l’A ella Ve da de Te assa  

 

97 

  

5. Resum del pressupost 

CAPÍTOL 

 

IMPORT 

01.CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLOGIA, DRENATGE I VORALS 72.541,78 

01.CB SENYALITZACIÓ 21.854,10 

.CC NOU CAMÍ D’ACCÉ“ DE L’ECOLA L’OBAC A LA B-40 23.590,86 

01.CD OBERTURA DE TRAM DE SENDER 1.393,94 

01.CE ALTRES ACTUACIONS 28.914,66 

01.CF SEGURETAT I SALUT 3.161,56 

PRE““UPO“T D’EXECUCIÓ MATERIAL  151.456,90 

  

13% Despeses generals SOBRE 158.851,78 19.689,40 

6% Benefici industrial SOBRE 158.851,78 9.087,41 

Subtotal 180.233,71 

21% Despeses generals SOBRE 189.033,62 37.849,08 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 218.082,79 

 

 

El pressupost d'execució per contracte ascendeix a l'esmentada quantitat de DOS CENTS 

DIVUIT MIL VUINTANTA-DOS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS.  

Terrassa, juliol de 2018 

Autors del projecte,  

 

Toni Costa Pedrós  Eduard Porta Josa        Pere J. Marsal Caselles   
Ambientòleg    Enginyer de Forests       Enginyer de Forests  
Col·legiat 296   Col·legiat 4047        Col·legiat 2721 

LA LLENA ambiental   Enginyeria Marsal i Porta      Enginyeria Marsal i Porta    

Han col·laborat en el projecte,  

 
 
Joan Santacana Espasa  Montse Carbonell Turull    
Enginyer Camins Canals i Ports Geògrafa 
Temax Enginyeria  LA LLENA ambiental  
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

Obres de la 2a Fase de l'Anella Verda de Terrassa 
  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
p ofessio alsàdu a tàlaà ealitza i àdelsàt e allsàd e e u i àdeàlesào esàdelàP oje teào je teàd a uestàestudi,àai íà
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol deàl o aàpú li aàe àelàseuà
article 18.3.h). 
 
D a uestaà a e a,à s i teg aà e à elà P oje teà E e utiu/Co st u tiu,à lesà p e issesà si uesà pe à aà lesà ualsà el/sà
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l a o pli e tà deà lesà o liga io sà p eve tivesà e à a uestà e t eà deà t e all,à deà o fo itatà alà seuà Plaà d á i à
P eve tivaà p opià d e p esa,à laà sevaà o ga itza i à fu io alà ià elsà itja sà aà utilitza ,à have tà deà ueda à totà all à
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d E e u i ,à a à a tela i à aà l i i ià à deà lesà o es,à pe à aà laà sevaà ap ova i à ià l i i ià delsà t itsà deà De la a i à
d O e tu aàdava tàl áuto itatàLa o al. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor           
: 

Ajuntament de Terrassa 

NIF            : P0827900B 
Adreça                 Raval de Montserrat, 14 
Població              : Terrassa 
Representant             
 : 

 

NIF                     
 : 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : TONI COSTA PEDRÓS / EDUARD PORTA JOSA  
Titulació/ns  : Ambientòleg / Enginyer de Forests  
Col·legiat  núm.    : 0296 / 4047  
Despatx professional : LA LLENA AMBIENTAL / ENGINYERIA MARSAL PORTA  
Població              : Les Borges Blanques / Juneda  

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : TONI COSTA PEDRÓS / EDUARD PORTA JOSA 
Titulació/ns  : Ambientòleg / Enginyer de Forests 
Col·legiat  núm.    : 0296 / 4047 
Despatx professional : LA LLENA AMBIENTAL / ENGINYERIA MARSAL PORTA 
Població              : Les Borges Blanques / Juneda 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Obres per realitzar la segona fase de l'Anella Verda de Terrassa, que inclou la instal·lació de senyalització 
direccional i informativa, adequació de camins i senders, enderrocs, treballs silvícoles (podes, plantacions,...) 
i obres d'adequació de l'entorn. L´obra s'executa en sòl rústic, a les afores del nucli urbà de Terrassa. 

 
  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      :  
Carrer,plaça  :  
Número                
Codi Postal           
: 

 

Població              :  
 

  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera               
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Ferrocarril  :  
Línia Metro  
 : 

 

Línia Autobús           
: 

 

Telèfon                
 : 

 

Fax                     
 : 

 

E – mail               :  
Altres                  
 : 

 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                  
 : 

 

Gas           :  
Electricitat              
 : 

 

Sanejament           
: 

 

Altres                  
 : 

 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Tel fo sàiàad e esàd i te sà CáP,àHospital,àá ul ies,àBo e s,àPoli ia,...  
  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

ElàP essupostàd E e u i àMate ialà PEM àesti atàdeà efe iaàpe àa uestàp oje te,àe losaà laà“egu etatà ià “alutà
complementària, Despeses Generals i Benefici Indust ial,à sà deà . , à €.à e tà i ua ta-nou mil 
setanta-nou euros amb setanta-tres cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El te i iàesti atàdeàdu a i àdelsàt e allsàd e e u i àdeàl o aà sàdeà à TRES mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L esti a i àdeà àd o aàe àpu taàd e e u i à sàdeà__ persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a picapedrer 
Oficial 1a muntador 
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Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 
Ajudant ferrallista 
Ajudant picapedrer 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 

  

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
CIMENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GABIONS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PEDRES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PEDRES PER A ROCALLES 
PLAFONS 
REBUIGS DE PEDRERA 
SAULONS 
SORRES 
TACS I VISOS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TRAVESSES 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 
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Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 20 t 
Camió cisterna de 6 m3 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Formigonera de 165 l 
Estenedora de granulat 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 
Motoserra 
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 

  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

Ésàfa a àelsàt itsàadie ts,àpe àtalà ueàlaà o pa iaàsu i ist ado aàd ele t i itatàoàu aàa editadaàfa iàlaà
o e i àdesàdeàlaàlí iaàsu i ist ado aàfi sàelsà uad esào às haàd i stal·la àlaà ai aàge e alàdeàp ote i àiàelsà

comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
su i ist a e tà p ovisio alà aà l o a,à o fo eà alà ‘egla e tà Ele t ot i à deà Bai aà Te si ,à sego sà elà
p oje teàd u ài stal·lado àauto itzat. 
 
Es realitzarà u aàdist i u i àse to itzada,à ueàga a tei ià l adie tàsu i ist a e tàaàtotsàelsàtallsàiàpu tsàdeà
o su àdeàl o a,àa à o du to àtipusàVà-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 

rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, pe àse p eàa àl apa talla e tàsufi ie tàpe àaà esisti àalà
pasàdeàvehi lesàiàt sità o alàd u aào a. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l i stal·lado . 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

 Esà ealitza àd a o dàa àlaà o pa iaàdeàsu i ist a e t. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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 Esta àsituadaàse p eàfo aàdeàl a astàdeàlaà a ui iaàd eleva i àiàlesàzo esàse seàpasàdeàvehi les. 
 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui 
de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposa àd i te upto sàdeàtallà ag etot i sàpe àaà adas úàdelsà i uitsà i depe de ts.àElsàdelsà
apa ellsàd eleva i àhau a àdeàser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 .àáà l i i iàdeà l o aàesà ealitza àu aà o e i àalà
te aàp ovisio alà ueàhau àd esta à o e tadaàaàl a ellàdeàte es,àtotàseguitàdesprés de realitzats els 
fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 “eàse alitza àa àse alà o alitzadaàd adve t iaàdeà is àel t i à ‘.D.à / . 
 

 Conductors 
 

 Disposa a àd u àaïlla e tàdeà àvàdeàte si à o i al,à ueàesàpotà e o i e àpe àlaàsevaài p essi à
sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de 
pas de vehicles i / o persones. 

 Lesà e piuladu esà hau a à deà se à ealitzadesà itja ça tà „jo s à d e dolls,à aià a à egletesà deà
connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

 Capàpu tàdeà o su àpotàesta àaà sàdeà à àd u àd a uestsà uad es. 
 E a aà ueà laà sevaà o posi i à va ia à sego sà lesà e essitats,à l aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

 Connexions de corrent 
 

 á i a à p oveïdesà d e o alsà deà o e i  alà te a,à e ep i à fetaà pe à aà laà o e i à d e uipsà deà
doble aïllament. 

 “ e pa a a à itja ça tàu à ag etot i à ueàfa ilitiàlaàsevaàdes o e i . 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
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 Noàs e p a a à o e io sàtipusà„llad e . 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Elsàapa ellsàd eleva i àa i a àp oveïtsàd i te upto àdeàtallào ipola . 
 Esà o e ta a àaàte aàelàguia e tàdelsàelevado sàiàelsà a ilsàdeàg uaàoàd alt esàapa ellsàd eleva i à

fixos. 

 L esta li e tàdeà o e i àaàlesà asesàdeà o e t,àesàfa àse p eàa à lavillaà o alitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà deà à p ote i àdife e ialàd altaàse si ilitat,àdeà à á. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

 Elsàpu tsàdeàllu àaàlesàzo esàdeàpasàs i stal·la a àalsàsost esàpe àtalàdeàga a ti -ne la inaccessibilitat 
a les persones. 

 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
su i ist ado aà d aigua,à pe u à i stal·li à u aà de iva i à desà deà laà a o adaà ge e alà alà pu tà o à s haà deà
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l o a. 
 
Laàdist i u i ài te io àd o aàpod à ealitza -se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i 
a à a aà galva itzadaà oà ou e,à di e sio atà sego sà lesà No esà B si uesà deà l Edifi a i à elativesà aà
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Desà delà o e ça e tà deà l o a,à esà o e ta a à aà laà a aà deà lavegue a à pú lic, les instal·lacions 
p ovisio alsàd o aà ueàp oduei i àa o a e tsàd aigüesà utes. 
 
“iàesàp oduísàalgu à eta dàe àl o te i àdelàpe ísà u i ipalàdeà o e i ,às hau àdeà ealitza ,àaà e àdelà
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció deà fla aà oà d e uipà p odu to à d espu esà aà zo esà a à is à
d i e dià oà d e plosi ,à ald à te i à u à pe ísà deà fo aà e plí ita,à fetà pe à u aà pe so aà espo sa le,à o à alà
ostatà deà lesà datesà i i ialà ià fi al,à laà atu alesaà ià laà lo alitza i à delà t e all,à ià l e uipà aà usa ,à s i di a a à lesà

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 
deàlaàzo aàiàelsà itja sàaddi io alsàd e ti i ,àvigil iaàiàve tila i àade uats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 Laà i stal·la i à el t i aà hau à d esta à d a o dà a à all à esta le tà aà laà I st u i à M.I.B.T.à à delà
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals a à is àd i e disàoàe plosio s. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
e ess iesà pe u à elà p o sà p odu tiuà oà s atu i.à Laà estaà esà gua da à e à lo alsà dife e tsà alà deà

treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
lo alsà ià elsà e i tesà aïllatsà o pli a à all à espe ifi atà aà laà No aà T i aà „MIE-APQ-001 
ál a e a ie toàdeàlí uidosài fla a lesà à o usti les àdelà‘egla e tàso eàE agatzematge de 
Productes Químics. 

 “ i stal·la a à e ipie tsà o te ido sà he ti sà ià i o usti lesà e à u à s hau a à deà diposita à elsà
residus inflamables, retalls, etc. 

 Esà ol·lo a a à v lvulesà a ti eto àdeà fla aà alà ufado àoàaà lesà eguesàdeà l e uipà de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L e agatze atgeàiàúsàdeàgasosàli uatsà o pli a àa àtotàall àesta le tàaàlaài st u i àMIE-AP7 del 
vige tà ‘egla e tà d ápa ellsà aà p essi à e à laà o aà ,à apa tatsà à ià à e à all à efe e tà aà
l e agatze atge,àlaàutilitza i ,àl inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Elsà a i sà d eva ua i à esta a à lliu esà d o sta les.à E isti à u aà se alitza i à i di a tà elsà llo sà deà
p ohi i i àdeàfu a ,àsitua i àd e ti to s,à a i sàd eva ua i ,àet . 

 Han de separar-seà la a e tàelsà ate ialsà o usti lesàelsàu sàdelsàalt es,à ià totsàellsàha àd evita à
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
o e tà e à ealitzades,àiàe àelsàe plaça e tsàfi os,àseàl hau àdeàp ovei àd aïlla e tàalàte a.àTotsà

els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Lesàope a io sàdeàt a svasa e tàdeà o usti leàha àd efe tua -se amb bona ventilació, fora de la 
i flue iaà d espu esà ià fo tsà d ig i i .à Ha à deà p eveu e sà ta à lesà o se ü iesà deà possi lesà
vessa e tsàdu a tàl ope a i ,àpelà ueà ald àte i  a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

 Qua àesàt a svasi àlí uidsà o usti lesàoàs o pli àdip sits hauran de parar-se els motors accionats 
a àelà o usti leà ueàs est àt a svasa t. 

 Qua àesàfa à egatesàoàfo atsàpe àpe et eàelàpasàdeà a alitza io s,àha àd o tu a -se ràpidament per 
evita à elà pasà deà fu à oà fla aà d u à e i teà deà l edifi ià aà u à alt e, evitant-se així la propagació de 
l i e di.à“iàa uestsàfo atsàs ha àp a ti atàe àpa etsàtallafo sàoàe àsost es,àlaà e io adaào tu a i à
haurà de realitzar-seàdeàfo aài ediataàiàa àp odu tesà ueàassegu i àl esta uitatà o t aàfu ,à
calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
o usti le,à u tatgeàd i stal·la io sà e e g ti ues à ià e à a uelles,à alt esà e à u àesà a ipulià u aà
fo tàd ig i i ,à alà ol·lo a àe ti to s,àlaà egaàià apa itatàdels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
lí uidsà i fla a les,à a à l ei aà p piaà pe à este d e-la.à E à elà asà deà g a sà ua titatsà d aple s,à
emmagatzement o concentra i à d e alatgesà oà devessalls,à ha à deà o pleta -se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 E plaça e t i dist i u ió dels exti to s a l’o a 
 
Elsàp i ipisà si sàpe àl e plaça e tàdelsàe ti to s,às : 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 

fo aà ueàlaàpa tàsupe io àdeàl e ti to à uedià o àaà i àaà , à àdelàs l. 
 E à eesàa àpossi ilitatsàdeàfo sà„á ,àlaàdist iaàaà e e àho itzontalment, des de qualsevol punt de 

l eaàp otegidaàfi sàaàa o segui àl e ti to àade uatà sàp i ,à oàe edi àdeà à . 
 E à eesàa àpossi ilitatsàdeàfo sà„B ,àlaàdist iaàaà e e àho itzo tal e t,àdesàdeà ualsevolàpu tàdeà
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l eaàp otegidaàfi sàaàa o segui àl e ti to àade uatà sàp i ,à oàe edi àdeà à . 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-seà e à a uellsà pu tsà o à s esti ià ueà e istei à u aà ajo à

p o a ilitatà d o igi a -se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s asse ala à o ve ie t e tàlaàsevaàu i a i . 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Lesà i stal·la io sàp ovisio alsàd o aàs adapta a àaà lesà a a te ísti uesàespe ifi adesàalsàa ti lesà à ià ssàdelà
‘.D.à / ,àdeà àd o tu e,à elatiuàaàlesàDI“PO“ICION“àMÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
elsà ualsàpod a àalte a àa uestàt e allàa àalt esàp opisàdeàl o a. 
 
Pe àl e e u i àd aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

 Ca i es d’eva ua ió 
 

“ haàd i stal·la àu aà a i aàd , à 2 à , à àd altu a,àdotadaàdeàpla aàtu a,à o àaà í i ,àpe àaà adaà à
persones 
 

 Local de dutxes 
 

Cadaà àt e allado s,àdisposa a àd u aà a i aàdeàdut aàdeàdi e sio sà í i esàd , à 2 à , à àd altu a,à
dotadaàd aiguaàf eda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
e giàaàl o a. 

 
E uipatà a à a à à alla gatà oà adi es,à p ope à aà u à pu tà deà su i ist a e tà d aiguaà à ai etaà ià pi aà
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i 
cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  

6.4. Local de descans 
 

E à a uellesà o esà ueà s o upe à si ult ia e tà sà deà à t e allado sà du a tà sà deà à esos,à sà
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e o a a leà ueàs esta lei iàu à e i teàdesti atàe lusiva e tàalàdes a sàdelàpe so al,àsituatàelà sàp i  
possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

E à a uellsà e t esà deà t e allà ueà o upi à si ult ia e tà sà deà à t e allado sà du a tà sà d u à es,à
s esta li à u à e i teà desti atà e lusiva e tà aà lesà u esà delà pe so alà d o a.à Elsà lo alsà deà p i e sà au ilisà
disposaran, com a mínim, de: 
 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 u aàfo tàd aiguaàpota le. 
 
Elà ate ialàiàelsàlo alsàdeàp i e sàau ilisàhau a àd esta àse alitzatsà la a e tàiàsituatsàaàp opàdelsàllo sàdeà
treball. 
 
Elàte aàiàlesàpa etsàdelàlo alàd assist ncia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 
olo sà la s.à Llu i s,à aldejatà aà l esta i à f eda,à ve tilatà sià fosà e essa ià deà a e aà fo çadaà e à asà deà
depe d iesàsu te ies.àHau àdeàte i àaàlaàvistaàelà uad eàd ad e esàiàtel fons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
E à o esà aà lesà ualsà elà ivellà d o upa i à si ulta ià estiguià e t eà elsà à ià elsà à t e allado s,à elà lo alà
d assist iaàaàa ide tatsàpod àse àsu stituïtàpe àu àa a iàfa a iolaàe plaçat aàl ofi i aàd o a.àL a a ià
fa a iola,à ustodiatàpelàso o istaàdeàl o a,àhau àd esta àdotatà o àaà í i àde:àal ohol,àaiguaào ige ada,à
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives 
autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
pe àaàpi adesàd i se tes,àpo adaàpe àaà e ades,àtiso es,àpi es,àdut aàpo t tilàpe àaàulls,àte et eà lí i ,à
caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contracta io sài fe io s,àpod àse àsufi ie tàdisposa àd u aàfa a iolaàdeà ut a aàoàpo t til,à ustodiadaà
pe àl e a egat. 
 
Elà“e veiàdeàP eve i àdeà l e p esaà o t a tistaàesta li àelsà edisà ate ialsà iàhu a sàaddi io alsàpe àtalà
d efe tua àlaàVigil iaàdeàla “alutàd a o dàalà ueàesta lei àlaàlleià / . 
 
áà s,àesàdisposa àd u aàfa a iolaàpo t tilàa àelà o ti gutàsegüe t: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 gua tsàd u àsolàús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 
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7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègi a e tà e à fu i à deà lesà e essitatsàdeà l o a.à E à elà t sitàdeà vehi lesà alsà seusà
a essosàesàti d à oltaà u aàpelà ueàfaàaàl o d e,àa alisa e tàiàse alitza i ,àa àu aàa pladaà í i aàdeà
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L a sàaàlaài stal·la i à estaà est i gidaàe lusiva e tàalàpe so alà e essa iàpe àaàlaàsevaàe plota i ,à esta tà
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
i fe io ,àdisposa àdeà a a aà egla e t iaàd à àd altu a. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
egla e t iesàd à àd altu aàiàtopall per a rodadura de vehicles. 

 
Laà o st u i àdeàl esta adaàdesti adaàaàlaà o te i àiàsepa a i àd ids,àse àfe aàiàa iost adaàe àp evisi à
de bolcades. 
 
Lesàsitgesàdeà i e tà oàse a àhe ti ues,àpe àevita àl efe teàdeàlaàp essi .àLaà o aàdeà e ep i àde la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
egla e t iaà d à à d altu a.à L a sà itja ça tà es alaà „deà gat à esta à p otegidaà itja ça tà a gollesà

metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m deàl a a ada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 

  

7.2. Tallers 
 

Esta a àu i atsàest at gi a e tàe àfu i àdeàlesà e essitatsàdeàl o a.à  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 

espaisào upatsàpe à ui es,à apa ells,à i stal·la io sà i/oà ate ials :à à à d altu aàdeàpisà aà sost e,à à 2 de 

superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 

a pladaà í i aàdeàlaàzo aàdeàpasàdeàpe so alà se seà ega àd , à 2 per a passadissos principals (1 m 
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, 
la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
e o egutàdeàl ga à ilà sàp i .àálàvolta tàdelsàe uipsà ueàge e i à alo à adia t,àesà a ti d àu à

espai lliure no i fe io àaà , à ,àesta a àapa tallatsàiàdisposa a àdeà itja sàpo t tilsàd e ti i àade uats.àLesà
i stal·la io sàp ovisio alsà suspesesà so eàzo esàdeàpasàesta a à a alitzadesàaàu aàaltu aà í i aàd , à à
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d il·lu i a i ,à e à elsà llo sà d ope a i à deà lesà ui esà ià e uips,à se à deà à lu .à Laà
il·lu i a i à d e e g iaà se à apaçàdeà a te i ,à alà e sàdu a tàu aàho a,àu aà i te sitatà deà à lu ,à ià laà
sevaàfo tàd e e giaàse ài depe de tàdelàsiste aà o alàd il·luminació. 
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L a s,àalsàdife e tsà talle sàp ovisio alsàd o a,àhaàdeà esta à est i gitàe lusiva e tàalàpe so alàads itàaà
adaàu àd ells,à esta tàe p essa e tàa alisada,àse alitzadaà iàp ohi idaà laàp es iaàdeàtotaàpe so aàe àelà
adiàd a tua i àdeà egues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 

Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposa àdeà a a aà egla e t iaàd à àd altu a. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fu s,à gasos,à vapo sà oà oi i esà disposa a à d e t a i à lo alitzada,à e à laà
esu aàdelàpossi le,àevita tàlaàsevaàdifusi àpe àl at osfe a.àE àelsàtalle sàta ats,àelàsu i ist a e tàd ai eà

fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s efe tuïàu aà e ova i àtotalàd ai eà
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Elsà ate ialsà e agatze atsà aà l o a,à hau a à deà se à elsà o p esosà e t eà elsà valo sà „ í i s- i s ,à
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
pugui à sse à ausaàd a ide t. 
 
ElsàMitja sàáu ilia sàd Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Lesàzo esàd apila e tàp ovisio alàesta a à alisades,àse alitzadesàiàil·lu i adesàade uada ent. 
 
Deà fo aà ge e alà elà pe so alà d o aà ta tà p opià o à su o t a tat à hau à e utà laà fo a i à ade uadaà
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

ElàCo t a tistaà sà espo sa leàdeàgestio a àelsàso a tsàdeà l o aàdeà o fo itatàa à lesàdi e t iusàdelàD.à
/ ,àdeà àdeàjuliol,à iàdelà‘.D.à / ,àd' àdeàfe e ,à egulado àdelsàe de o sàiàd alt esà esidusàdeà

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
dete i atsà aspe tesà delà p o s,à ueà alà o side a à ta tà e à laà faseà deà p oje teà o à e à laà d e e u i à
ate ialàdeàl o aài/oàl e de o àoàdes o st u i . 

 
álà p oje teà s haà avaluatà elà volu à ià lesà a a te ísti uesà delsà esidusà ueà p evisi le e tà s o igi a a à ià lesà
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buida a àp via e tàiàs aïlla a à
elsàp odu tesà o espo e tsàdeàl e ava i àpe àse àeva uatsài depe de t e tàdeàlaà estaàiàesàlliu a a àaàu à
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gestor autoritzat. 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

ElàCo t a tistaàesà espo sa leàd assegu a -seàpe à edia i àdeà l À eaàd Higie eàI dust ialàdelàseuà“e veiàdeà
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l o a,à ueà pugui à ge e a à pote ial e tà alaltiesà oà patologiesà p ofessio alsà alsà t e allado sà i/oà te e sà
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L assesso iaàd Higie eàI dust ialà o p e d àlaàide tifi a i ,à uantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
o pati lesàa à lesàpossi ilitatsàd adapta i àdeà laà ajo iaà gai e à totalitat àdelsà t e allado sà i/o tercers 
alie sàe posats.àálsàefe tesàd a uestàp oje te,àelsàpa et esàdeà esu aàs esta li à itja ça tàlaàfi a i àdelsà
valo sà lí ità TLVà Th esholdà Li itsà Values à ueà fa à efe iaà alsà ivellsà deà o ta i a i à d age tsà físi sà oà
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s e p essaàa àu à ivellàdeà o ta i a i à itja aàe àelàte ps,àpe àaà àh/diaàià àh/set a a. 

  

9.1. Manipulació 
 

E à fu i à deà l age tà o ta i a t,à delà seuà TLV,à delsà ivellsà d e posi i à ià deà lesà possi lesà viesà d e t adaà aà
l o ga is eà hu ,à elà Co t a tistaà hau à deà efle ti à e à elà seuà Plaà deà “eguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

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

 Gasos liquats del petroli. 

 Bai osà ivellsàd o ige à espi a le. 
 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 
  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Lesàsu st iesài/oàelsàp epa atsàesà e a àaàl obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 
text en idioma espanyol. 
 
L eti uetaàhaàdeà o te i : 
a. De o i a i àdeà laàsu st iaàd a o dàa à laà legisla i àvige tàoàe àelàseuàdefe teà o e latu aàdeàlaà

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Co e t a i àdeàlaàsu st ia,àsià sàelà as.à“ià sàt a taàd u àp epa at,àelà o à uí i àdeàlesàsu st iesà

presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pi tog a esàiài di ado sàdeàpe ill,àd a o dàa àlaàlegisla i àvige t. 
f. ‘is osàespe ífi s,àd a o dàa àlaàlegisla i àvige t. 
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g. Co sellsàdeàp ud ia,àd a o dàa àlaàlegisla i àvige t. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
Elàfa i a t,àl i po tado àoàelàdist i uïdo àhau àdeàfa ilita àalàCo t a tistaàdesti ata i,àlaàfit aàdeàsegu etatà
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Lesà o di io sà si uesà d e agatze atge,à apila e tà ià a ipula i à d a uestsà ate ialsà i/oà su st iesà
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
 

 Explosius 
 
L e agatze atgeà esà ealitza à e à polvo i s/ i ipolvo i sà ueà s ajusti à alsà e ue i e tsà deà lesà o esà
legalsà ià egla e tsà vige ts.à Esta à ade uada e tà se alitzadaà laà p es iaà d e plosiusà ià laà p ohi i i à deà
fumar. 
 
 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
Elàpossi leàpu tàd ig i i à sàp i àesta àsufi ie t e tàallu atàdeàlaàzo aàd apila e t. 
 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecci à I dividualà ade uatsà ueà assegu i à l esta uitatà deà l usua i,à e à
previsió de contactes amb la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
espi a i à ueàassegu i àl esta uitatàdeàl usua i,àe àp evisi àdeà o ta tesàa àlaàpellàiàlesà u osesàdeàlesà

vies respiratòries. 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

O upa ió del ta a e t de l’o a 
 
“ e t à pe à ità d o upa i à elà eal e tà afe tat,à i loe tà ta ues,à ele e tsà deà p ote i ,à a a es,à
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Calàte i àe à o pteà ue,àe àa uestàtipusàd o es,àl itàpotàse àpe a e tàalàlla gàdeàtotaàl o aàoà ueàpotà
se à e essa iàdisti gi àe t eà l à it de l’o a elàdeàp oje te à ià l àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circula i àdeàvehi lesàiàvia a tsàoàl a sàaàedifi isàiàguals. 
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E àelàPLáàDEà“EGU‘ETáTàIà“áLUTàENàELàT‘EBáLLàs espe ifi a àlaàdeli ita i àdeàl itàd o upa i àdeàl o aà
iàesàdife e ia à la a e tàsiàa uestà a viaàe àlesàdife e tsàfasesàdeàl o a.àL itàoàelsà itsàd o upa i à
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Esà ol·lo a a ,àp efe e t e t,àaàl i te io àdeàl itàdeli itatàpelàta a e tàdeàl o a. 
 
Si per les espe ialsà a a te ísti uesàdeàl o aà oà sàpossi leàlaàu i a i àdeàlesà asetesàaàl i te io àdeàl ità
deli itatàpelàta a e tàdeàl o a,à ià sàpossi leàelàseuàt asllatàdi sàd a uestà it,àjaàsiguiàdu a tàtotaàl o aà
oàdu a tàalgu aàdeàlesàsevesàfases,às i dicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
Lesà asetes,à elsà o te ido s,à elsà talle sà p ovisio alsà ià l apa a e tà deà vehi lesà d o a,à esà situa a à sego sà
s i di aàe àl apa tatà À itàd o upa i àdeàlaàviaàpú li a . 

  

10.1. Serveis afectats 
 

Elsà Pl olsà ià d alt aà do u e ta i à ueà elà P oje teà i o po aà elatiusà aà l e ist iaà ià laà situa i  de serveis, 
a les,à a o ades,à o du io s,àa uetes,àpousàiàe àge e al,àd i stal·la io sàiàest u tu esàd o aàsote adesà
oà a iesà te e à u à a te à i fo atiuà ià oà ga a tei e à l e haustivitatà ià l e a titudà ià pe à ta tà oà se a à
objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
pe àaà laà ualà osaà sol·li ita àdelsà titula sàd o esà ià se veis,àpl olsàdeà situa i à ià lo alitza à iàdes o i à lesà
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
se a ào je teàd a o a e tài depe de t. 

  

10.2. Servituds 
 

E à laà do u e ta i à delà P oje teà ià e à laà fa ilitadaà pelà P o oto ,à s i o po e à elsà aspe tesà elatiusà aà
l e ist iaàdeà à possi lesà se vitudsàe à at iaà d aigües,à deàpas,à deà itgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
a te à i fo atiuà ià oà assegu e à l e haustivitatà ià l e a titudà ià pe à ta tà oà pod a à se à o je teà deà

reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està 
obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 
i,àpe àta t,à oàse a ào je teàd a o a e tài depe de t. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 
 
 

10.4. Característiques del terreny 
 

o lusio sàdeàl EstudiàGeot i  iàdeàl estudiàdeàdetall del Projecte i les característiques topogràfiques del 
terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

  

10.5. Característiques de l'entorn 
 

Defi i à lesà a a te ísti uesà sà elleva tsà sià l o aà esà t o aà di sà d u aà eaà u a a,à zo aà u al,à zo aà
industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o a hospital,etc.) 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
GABIONS / ESCULLERES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS AMB MALLA 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 
PODA 

  

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

ElàCo t a tistaàa àa tela i àsufi ie tàaàl i i iàdeàlesàa tivitatsà o st u tivesà hau àdeàpe fila àl a lisiàdeà
adaàu aàd a o dàa àelsà„P i ipiosàdeà laàá i àP eve tiva à á t.à àL.à / àdeà àdeà ove e àiàelsà
„P i ipiosàápli a lesàdu a teàlaàEje u i àdeàlasàO as à á t.à à‘D.à / àdeà àd o tu e . 

  

12.1. Procediments d'execució 
 
Elsà aspe tesà aà e a i a à pe à aà o figu a à adas u à delsà p o edi e tsà d e e u i ,à hau a à deà se à
dese volupatsàpelàCo t a tistaàiàdes itsàe àelàPlaàdeà“egu etatàià“alutàdeàl o a. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Co ple e ta tàelsàpla teja e tsàp evisà ealitzatsàe àelà atei àse titàpe àl auto àdelàprojecte, a partir dels 
suposatsà te i sà e à faseà deà p oje te,à elà Co t a tistaà hau à d ajusta ,à du a tà l e e u i à deà l o a,à
l o ga itza i àiàpla ifi a i àdelsàt e allsàaàlesàsevesàespe ialsà a a te ísti uesàdeàgesti àe p esa ial,àdeàfo aà
que resti garantidaà l e e u i àdeà lesào esà a à ite isàdeà ualitatà ià deà segu etatà pe à aà adas u aàdeà lesà
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Pe àaàlaàp og a a i àdelàte psà ate ial,à e essa iàpe àalàdese volupa e tàdelsàdisti tsàtallsàdeàl o a,às ha à
tingut en compte els següents aspectes: 
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LLI“TáàD áCTIVITáT“ : ‘ela i àd u itatsàd o a. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

ate ialà d u esà u itatsà espe teà aà
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

te po alsà pe à aà l e e u i à deà
adas u aàdeàlesàu itatsàd o a. 

 
Deàlesàdadesàai íào ti gudes,às haàesta le t,àe àfaseàdeàp oje te,àu àp og a aàge e alào ie tatiu,àe àelà ualà
s haà ti gutàe à o pte,àe àp i ipi,à ta à solsà lesàg a sàu itatsà a tivitats significatives), i un cop encaixat el 
te i ià deà du ada,à s haà ealitzatà laà p og a a i à p evisi le,à efle tidaà e à u à o og a aà deà
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat 
i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Totàp oje teà o st u tiuàoàdisse àd e uip,à itj àau ilia ,à ui aàoàfe a e taàaàutilitza àaàl o a,ào je teà
delà p ese tà Estudià deà “egu etatà ià “alut,à s i teg a à e à elà p o sà o st u tiu,à se p eà d a o dà a à elsà
„P i ipiosà deà laà á i à P eve tiva à á t.à à L.à / à deà à deà ove e ,à elsà „P i ipiosà ápli a lesà
du a teà laà Eje u i à deà lasà O as à á t.à à ‘D.à / à deà à d o tu e à à „‘eglasà ge e alesà de 
segu idadà pa aà ui as à á t. à à ‘D.à / à deà à deà aigà deà ,à ià No esà B si uesà deà
l Edifi a i ,à e t eà alt esà egla e tsà o e os,à ià ate e tà lesà No esà Te ol gi uesà deà l Edifi a i ,à
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Eu opees,à d apli a i à o ligat iaà i/oà
aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Cald à i di a à ui sà s à elsà possi lesà age tsà at osf i sà ueà pode à afe ta à aà l o aà ià ui esà o di io sà
s hau a àdeàte i àe à o pteàpe àp eve i àelsà is osà ueàse àde ivi . 

  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
p ese tsàe àelàPlaàdeà“egu etatàià“alutàalgu esà o side a io sà espe teàaàlaàutilitza i àd il·lu i a i àa tifi ial,à
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
e llue a e tsàalàt e allado àai íà o àlesàva ia io sà us uesàd i te sitat. 
 
E àelsàlo alsàa à is àd e plosi àpelàg e eàdeàlesàsevesàa tivitats,àsu st ies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
E àelsà llo sàdeà t e allàe àelsà ueàu aà fallidaàdeà l e llu e atà o alà suposiàu à is àpe àalsà t e allado s,àesà
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disposa àd u àe llu e atàd e e g iaàd eva ua i àiàdeàseguretat. 
 
Lesà i te sitatsà í i esà d il·lu i a i à a tifi ial,à sego sà elsà disti tsà t e allsà ela io atsà a à laà o st u i ,à
seran els següents: 
 

25-50 lux : E à patisà deà llu s,à gale iesà ià alt esà llo sà deà pasà e à fu i à deà l úsà
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
o à laà a ipula i à deà e ade iesà aà g a el,à l apila e tà deà
ate ialsà oà l a assatà ià lligatà deà o glo e atsà hid uli s.à Bai esà

exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 

de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o e à ui esàiàt e allsàd ofi i aà
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
talsà o à t e allsà d o d eà itj à e à a sàdeà talle àoàe à ui esà ià
t e allsàd ofi i aàe àge e al.àáltesàe ig iesàvisuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 

ui a,à ui esà d ofi i aà ià di ui à a tísti à lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

Elsàse veisàdeàp eve i àse a àelsàe a egatsàd esti a à laà ag itudàoà ivellsàdelà is ,à lesàsitua io sàe à lesà
ueà a uestà esà p oduei ,à ai íà o à o t ola à pe i di a e tà lesà o di io s,à l o ga itza i à delsà todesà deà

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
is à itja ça tà esu esà deà p eve i à aà l o ige ,à o ga itzatives,à deà p eve i à ol·le tiva,à deà p ote i à

individual, formatives i informatives. 
  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Ma tellàp eu ti à aàl ai eàlliu e  .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
T a to àd o ugues .................... 100 dB 
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Palaà a egado aàd o ugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistolesàfi a lausàd i pa te .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
o t a tista,àpe àaàlaàp eve i àdelsà is osàp oduïtsàpelàso ollàse a ,àe ào d eàd efi ia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Elsàse veisàdeàp eve i àse a àelsàe a egatsàd esti a àlaà ag itudàoàelsà ivellsàdeà is ,àlesàsitua io sàe àlesà
ueà a uestà esà p oduei ,à ai íà o à o t ola à pe i di a e tà lesà o di io s,à l organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
is à itja ça tà esu esà deà p eve i à aà l o ige ,à o ga itzatives,à deà p eve i à ol·le tiva,à deà p ote i à

individual, formatives i informatives 
  

14.4. Pols 
 

Laàpe a iaàd ope a isàe àa ie tsàpolse íge s,àpotàdo a àllo àaàlesàsegüents afeccions: 
 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
Laà patologiaà se à d u à oà d alt eà tipus,à sego sà laà atu alesaà deà laà pols,à laà sevaà o e t a i à ià elà te psà
d e posi i . 
 
E àlaà o st u i à sàf e üe tàl e ist iaàdeàpolsàa à o ti gutàdeàsíli eàlliu eà “iàO2) que és el component 

que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fi esàd a ia tàe àsuspe si ,à e essita àd u àPlaàespe ífi àdeàdesa ia tatà ueàe edei àaàlesà o pet iesà
del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Te i tà e à o pteà ueà laà ost aà e ollidaà hau à deà espo d eà aà laà de o i adaà f a i à espi a le , que 
o espo à aà laà polsà eal e tà i halada,à jaà ue,à deà l e iste tà e à l a ie t,à lesà pa tí ulesà sà g ossesà s à
eti gudesà pe à laà pituït iaà ià lesà sà fi esà s à e pesesà a à l ai eà espi at,à se seà have -se fixat en els 

pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Úsàd aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
i je i àd aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

áddi i à d aiguaà i o itzadaà so eà laà zo aà deà
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Elsàse veisàdeàp eve i àse a àelsàe a egatsàd esti a à laà ag itudàoà ivellsàdelà is ,à lesàsitua io sàe à lesà
que aquest es produeix, així com controlar periòdi a e tà lesà o di io s,à l o ga itza i à delsà todesà deà
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
is à itja ça tà esu esà deà p eve i à aà l o ige ,à o ga itzatives,à deà p eve i à ol·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 
  

14.5. Ordre i neteja 
 

Elà Plaà deà “egu etatà ià “alutà delà o t a tistaà hau à d i di a à o à pe saà fe à f o tà aà lesà a tua io sà si uesà
d o d eàià etejaàe àlaà ate ialitza i àd a uestàp oje te,àespe ial e tàpelà ueàfaàa: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaça e tàdeàlesà osesà e ess iesàe àelàseuà espe tiuàllo àd apila e t. 
3er.- No alitza i ài te aàd o aàdelsàtipusàdeà e ipie tsàiàplatafo esàdeàt a spo tàdeà ate ialsàaàg a el.à
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Plaàdeà a ute i ài te àd o a. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d eva ua i àdeà esidus. 
5è.- Netejaàdeà lausàià estesàdeà ate ialàd e of at. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 
7è.- ‘eti adaàd e uipsàiàfe a e tes,àdes a sa tàsi ple e tàso eàsupe fí iesàdeàsupo tàp ovisio als. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- “e alitza i àdelsà is osàpu tualsàpe àfaltaàd o d eàià eteja. 
10è.- Mantenime tàdia iàdeàlesà o di io sàd o d eàià eteja.àB igadaàdeà eteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l o d eà ià
etejaài he e tsàaàl ope a i à ealitzada. 

 
E àelsàpu tsàdeà adia io sàelà o sulto àhau iaàd ide tifi a àelsàpossi lesàt e allsào àesàpode àdo a àa uestà
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

“ àlesà adia io sàa àlaàlo gitudàd o aà o p esaàe t eà -6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i 
de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no io itza tsà s à a uellesà egio sà deà l espe t eà ele t o ag ti à o à l e e giaà delsà foto sà
e esosà sà i sufi ie t.à Esà o side aà ueà elà lí ità sà ai à deà lo gitudà d o aà pe à aà a uestesà adia io sà oà
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els 
de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d es alfa e t.à E à elà asà delsà ulls,à aà l a so i -se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
p odui à ata a tes.àá uestà tipusàdeà lesi à s haà o side atà la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totesàlesàfo tsàdeà adia i àI‘ài te saàhau a àd esta àdotadesàdeàsiste esàdeàp ote i àta tàp ope sàaàlaàfo tà
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 
ope a is.àE à asàd utilitza i àd ulle esà o alitzades,àhau àd i e e ta -se adequadament la il·luminació 
delà e i te,àdeà a e aà ueàs evitiàlaàdilata i àdeàlaàpupil·laàdeàl ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són 
elsàsoldado s,àespe ial e tà ua à ealitze àsoldadu esàel t i ues.àái íà atei ,às haàdeà o side a àl e to àdeà
l o a,à o àaàpossi leàfo tàdeàlesà adia io s. 
 
La respostaàp i iaàaàa uestesàa so io sàd e e giaà sàdeàtipusàt i ,àafe ta tàp i ipal e tàaàlaàpellàe à
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 
 
De forma general, totsàa uellsàp o essosài dust ialsà ealitzatsàe à ale tàfi sàaàl e t e àdeàdesp e d eàllu ,à
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generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L ga à afe tatà sà i po ta tà sà l ull,à se tà t a s esesà a uestesà lo gitudsà d o a,à aà t av sà delsà itja sà
oculars se seàap e ia leàa so i àa a sàd a o segui àlaà eti a. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
Laà adia i à UVà sà a uellaà ueà t à u aà lo gitudà d o aà e t eà elsà à à a o et es à ià elsà à .à Quedaà
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - à àdeàlo gitudàd o a. 
UVB: 280 - à àdeàlo gitudàd o a. 
UVC: 200 - à àdeàlo gitudàd o a. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l espe t eàUV,à sàe p adaà plia e tàaàlaài dúst iaàià ep ese taà
poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord 
americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d o a,à se tà i sà e to à alsà à à laà ll tiaà deà ua sà a à vapo à deà e u ià aà ai aà p essi à t à u aà
e issi à aà à à ap o i ada e t .à Ta à va ie à a à elà te psà d e posi i à ià amb la intensitat de la 
adia i .àLaàe posi i à adia tàd ullsàoàpellà oàp otegits,àpe àaàu àpe íodeàdeàvuitàho esàhau àd esta àli itada.  

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançantà laà o i a i àdeà esu esào ga itzatives,àd apa talla e tsàoà esgua dsàiàdeàp ote i àpe so al.à
“e seào lida à ueàs haàd i te ta àsu stitui àelà ueà sàpe ill sàpelà ueà o po taàpo àoà apà is ,àd a o dàaàlaà
llei de prevenció de riscos laborals. 
 
“ hau  de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
te e ,à ueài pli aàlaà e essitatàdeàp ote i àpe so al.àTotsàelsàusua isàdeàl e uipàge e ado àdeà adia i àUVà
han de conèixer perfectament la naturalesa delsà is osài volu ats.àE àl e uip,àoàp opàd ell,às ha àdeàdisposa à
se alsàd adve t iaàade uadesàalà as.àLaàli ita i àd a sàaàlaài stal·la i ,àlaàdist iaàdeàl usua ià espe teà
aàlaàfo tàiàlaàli ita i àdelàte psàd e posi i ,à o stituei e à esu esào ga itzatives a tenir en compte. 
 
Noà esà pode à e et eà deà fo aà i dis i i adaà adia io sà UVà e à l espaià deà t e all,à pe à e e pleà ealitza tà
l ope a i àe àu à e i teà o fi atàoàe àu aà eaàade uada e tàp otegida.àDi sàdeàl eaàdeàp ote i ,às haà
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Qua tà laà atu alesaàdelà t e allà e ue ei ià ueà l usua iàope ià ju tà aà u aà fo tà deà adia i àUVà oàp otegida,à
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
p ote i àfa ial,àdeà a e aà ueàs a so ei i àlesà adia io sà ueàso eàellsài idei i .àá loga e t,àhau a à
de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L e posi i àdelsàullsàiàpellà o protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar 
i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG ,à ufado à d arc 
elèctric i làsers. 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l e p a e tàdeàpa talles,à li datgesà ià E uipsàdeàP ote i à I dividualà pe àe e pleàpa tallaàdeà soldadu aà
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l efe teàdeàp opo io alitatài ve saàalà uad atàdeàlaàdist ia,àlaài te sitatàdeàl e e giaà adia tàe esaàdesàdeà
fo tsà ueàesàp opague àe àdife e tàlo gitudàd o a. 
 
Làser 
 
Laà issi àd u àl se à sàlaàdeàp odui àu à aigàd altaàde sitatàiàs haàe p atàe à a psàta àdive sosà o à i u gia,à
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
e posatsà aà laà adia i .à Laà u itatà polsa tà d altaà e e giaà sà pa ti ula e tà pe illosaà ua à elà polzeà u tà deà
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant delà atei .àElsàl se sàd o aà o ti uaàta à
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
e ades;àelsàdeà adia i àUVàeàI‘àpode àsuposa àu à is àpe àaàlaà iaàiàelà istal·lí.àD u aà a era general, la 

pellà sà e sà se si leàaà laà adia i à l se à iàe àelà asàd u itatsàdeà adia i àVà ià I‘àdeàg a sàpot ies,àpode à
ocasionar cremades. 
 
Elsà l se sà s ha à lassifi at,à d a o dà a à elsà is osà asso iatsà alà seuà ús,à e à elsà dosà g upsà ià uat eà lassesà
següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 ClasseàI:àelsà ivellsàd e posi i à i aàpe issi leà oàpode àse àe edits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

k) G upàB:àtotsàelsàl se sàp ese tsàoàdeào aà o ti uaàa àpote iaà ajo àd à W,à o àesàdefi ei àaàlesà
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 ClasseàIIIa:à is à ai ;àe issi àli itadaàaà àvegadesàlaà o espo e tàaàlaà lasseàII;àl úsàd i st u e tsà
òptics pot resultar perillós. 

 Classeà III :à is à itj ;à ajo à lí ità d e issi ;à l i pa teà so eà l ullà potà esultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

 ClasseàIV:à is àalt;à ajo àlí itàd e issi ;àl i pa teàpe à efle i àdifusaàpotàse àpe ill s;àpode à ausa à
fo àià e a àlaàpell.àElàg auàdeàp ote i à e essa iàdep àdeàlaàlo gitudàd o aàiàdeàl e e giaàe esa 
pe à laà adia i .à Qualsevolà e uipà aseà s haà deà disse a à d a o dà a à esu esà deà segu etatà
ap opiades,à o àpe àe e ple,àe ai o a e tàp ote to ,ào tu ado àd e issi ,àse alàauto ti aà
de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW ,às haàdeàp eve i àú i a e tàlaàvisi àdi e taàdelà aig. 
b) á àelsàdeàlaà lasseàIII àiàpot iesà o p esesàe t eà à Wà à à W,às haàdeàp eve i àl i pa teàdeà

la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) á àl se sàdeàlaà lasseàIVàiàpot iesà ajo sàdeà à W,às haàdeàp eve i àl i pa teàdeàlaà adia i à

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s haà deà te i à e à o pteà elsà degutsà aà lesà
u itatsà d e e giaà el t i aà e p atsà pe à aà su i ist a à e e giaà aà l e uipà l se .à áà o ti ua i ,à esà
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en 
l úsàdeàl se s. 
Totsàelsàusua isàs ha àdeàsot et eàaàu àe a e àoftal ol gi àpe i di a e t,àfe tà fasiàespe ialàe à
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les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
te psàu àe a e à di àd i spe i àdeàda sàaàlaàpell. 

d) á à p io itatà aà ualsevolà auto itza i ,à elà o t a tistaà s assegu a à ueà elsà ope a isà auto itzatsà
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada 
al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L e uipà l se às i stal·la àe àu aà eaàoà e i teàdeguda e tà o t olats.àLaà il·lu i a i àdelà e i teà
hau àdeàse àtalà a e aà ueàevitià laàdilata i àdeàlaàpupil·laàdeàl ullà iàai íàdis i ui àlaàpossi ilitatàdeà
lesió. 

b) Elsà aigsàl se à efle titsàpode àse àta tàpe illososà o àelsàdi e tes,àiàpe àta t,àhau a àd eli i a -se 
les superfícies reflectants i polides. 

c) áàl eaàdeàt e allàs hau àd i vestiga àpe i di a e tàlaàp es iaàdeà ualsevolàgasàt i à ueàpuguià
generar-seàdu a tàelàt e all,àpe àe e ple,àl oz . 

d) “ ha àdeà ol·lo a àse alsàllu i osesàd adve t iaàe àtotesàlesàzo esàd e t adaàalsà e i tesàe àelsà
que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-seà l a sà alà atei .à
L equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) áll à o à siguià e essa i,à s haà deà p eve i à laà possi ilitatà deà desvia e tà delà aigà fo aà deà l eaà deà
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació I‘,àhaàd e p a -se materials no 
i fla a lesàpe àaàp opo io a àa uestesà a e esàfísi uesàalàvolta tàdelàl se .àE àa uestsà asos,às haà
d evita àlaàp o i itatàdeà ate ialsài fla a lesàoàe plosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Totsàelsàl se s,àhau a àdeàdisposa àdeà tolsàd adve t iaà ueàti d a àe à o pteàlaà lasseàdeàl se à

aà ueà o espo àiàelàtipusàdeà adia i àvisi leàoài visi leà ueàge e aàl apa ell. 
c) Quan els aparellsà ueà pe ta e à alà g upà Bà oà s utilitzi ,à s hau a à deà t eu eà lesà lausà deà o t olà

d e gegada,àai íà o àlaàdeà o t olàdeàfo ça,à ueà ueda a à ustodiadesàpe àlaàpe so aà espo sa leà
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 
d a o dàa àlaàlo gitudàd o aàdeàlaà adia i àe esaàpe àelàl se àe àús. 

e) Qualsevolàp ote to àdeàpa tallaà ueàs utilitzi,àhau àdeàse àdeà ate ialàa so e tà ueàp evi guià laà
reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Ú i a e tà elà í i à o eà deà pe so esà e ue idesà e à l ope a i à esà t o a a à di sà deà l eaà deà
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
p ese tsàdu a tàl ope a i . 

b) Ú i a e tàpe so alàauto itzatàti d àpe ísàpe àaà u ta ,àajusta àiàope a àl e uipàdeàl se . 
c) L e uipà deà l se à hau à d ope a à elà te psà í i à e ue ità pe à aà laà ealitza i à delsà t e alls,à oà esà

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procedi e tàdeàp ote i àge e al,àhau a àd utilitza -se ulleres que previnguin el risc de dany 

ocular. 
e) L e uipà deà l se à hau à deà se à u tatà aà u aà alçadaà ueà aià supe ià laà o espo e tà alà pità deà

l ope ado . 
f) “ haà deà te i à espe ialà u aà e à laà adia i à l se à i visi le,à esse tà esse ialà laà utilitza i à d u à es utà

protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g) Do atà ueàelsàl se sàpolsa tsàp ese te àu à is ài e e tatàpe àl ope ado ,à o àaàguiaàd ali ea i à
delà aig,à ha à d e p a -seà l se sà deà ai aà pot iaà d heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
se p eàs haàd utilitza àlaàp ote i ào ula . 
Elsàse veisàdeàp eve i àse a àelsàe a egatsàd estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
e àlesà ueàa uestàesàp oduei ,àai íà o à o t ola àpe i di a e tàlesà o di io s,àl o ga itza i àdelsà
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
elimi a ,à o t ola àoà edui àelà is à itja ça tà esu esàdeàp eve i àe à l o ige ,ào ga itzatives,àdeà
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-seà o og fi a e tà e à l esta li e tà d ali ea io sà ià nivells 
topogràfics. 
Pe àlaàsevaàe t e aàpe illositat,à ua àelàl se àestiguiàe fo atàpa al·lelàalàs l,àl eaàdeàpe illàs hau à
d a o do a .àL E uipàdeàP ote i àI dividualà o t aàelàl se às àlesàulle esàdeàp ote i à o pleta,à
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Di sà deà l ità deà laà o st u i à e istei e à po sà treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Co t olàdeàde sitatsà i àsitu àpelà todeà u lea . 
 Co t olàd i egula itatsàe àelà ivellàd o ple atàdeà e ipie tsàoàg a sàdip sits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d u à e to à oà e à
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 
u àpote ialàd ope a i àpe àdisse ,àsiguià ajo àdeà àKilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Lesài stal·la io sàd úsài dust ialào àesàt a tiàoà a ipulià ate ialà adioa tiu. 
 Elsàa ele ado sàdeàpa tí ulesàoàd i vestiga i àoàd ús industrial. 

 Lesà i stal·la io sà ià e uipsà pe à aà ga ag afíaà oà adiog afiaà i dust ial,à siguià itja ça tà l úsà deà
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

 Co t olàd i egula itatsàe àl espesso àdeà lo sàdeàpape ,àl i esàdeàpl sti àiàfullesàdeà etallàoàe à
elà ivellàd o ple atàdeà e ipie tsàoàg a s dipòsits. 

 Esti a i àdeàl a tiguitatàdeàsu st ies,àe p a tàelà a o i- àoàalt esàis tops,à o àl a g -40 o 
el fòsfor-32. 

 Il·lu i a i àpassivaàdeà ellotgesàoàdeàso tidesàd e e g ia. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
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Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 
titula àoàaàu aàU itatàT i aàdeàP ote i à‘adiol gi aà o t a tadaàaàl efe te. 
 
Laà ea i à d u à i dividuà aà l e posi i à aà lesà adia io sà dep à deà laà dosi,à delà volu à ià delà tipusà delsà tei itsà
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d a ide tsàpe à adia i ,à sàdi :àa à I adia i àe terna accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 
per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 
te i tàe à o pteàl efe teàa u ulatiuàdeàlesà adia io sàso eàl o ga is e,à à e sàper any ó 300 milirems per 
set a a.àPe àaàdete ta àiàa ida àelsà ivellsàdeà adia i ,às e p e àelsà o ptado sàGeige . 
 
Pe àalà o t olàdeàlaàdosià e uda,às haàdeàte i àe à o pteàt esàfa to s:àa àte psàdeàt e all.à àdist iaàdeàlaà
font de radiació.à àápa talla e t.àElàte psàdeàt e allàpe sàs o t àdividi tàlaàdosià i aàauto itzadaàpe à
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a 
laàfo tàdeà adia i .àElsà ate ialsà ueàs e p e àha itual e tà o à a e esàd apa talla e tàs àelàfo ig àià
elàplo ,àe a aà ueàta àseà use àd alt esà o àl a e ,àtot osà assissosàdeàfa g,àg a it,à al ia,àet .,àe à
ge e al,àl espesso à e essa iàest àe àfu i ài ve saàdeàlaàde sitatàdelà ate ial. 
 
Per a verifi a à lesàdosisàdeà adia i à e udesà s utilitze àdosí et esà i dividuals,à ueàpode à o sisti à e àu aà
pel·lí ulaàdosi t i aàoàu àestildosí et eài teg ado àdeà ut a a.à“e p eà ueà oàs espe ifi uiàelà o t a i,àelà
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, desàdelàpu tàdeàvistaàp eve tiu,às haàdeàte di àaà
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diuà ueà elàt e allà sàsegu à sàa uellà ueà oàesà ealitza . 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·lo a àelà ate ialào de atàiàe à asàd apilatàest atificat, que aquest es realitzi en piles estables, 
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 
i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
e àlaà ,àa àelà açàesti atàalàlla gàdelà os,àoà àso eàl espatlla. 

 “ utilitza a à lesà fe a e tesà ià itja sà au ilia sà ade uatsà pe à alà t a spo tà deà adaà tipusà deà
material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 “iàdu a tàlaàdes egaàs utilitze àfe a e tes,à o à açosàdeàpala a,àu gles,àpotesàdeà a aàoà
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similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 
E àelà elatiuàaàlaà a ipula i àdeà ate ialsàelà o t a tistaàe àl ela o a i àdelàPlaàdeà“egu etatàià“alutàhau àdeà
tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilitza i àd ajudesà e i ues. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 á tua i àso eàl o ga itza i àdelàt e all. 
 Millo aàdeàl e to àdeàt e all. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- Elàte psàdedi atàaàlaà a ipula i àdeà ate ialsà sàdi e ta e tàp opo io alàaàl e posi i àalà is à
d a ide tàde ivatàdeàditaàa tivitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la platafo aàdeàsupo tà iàdeàt e allàdeà l ope a i,à
estigui àaàlaà atei aàalçadaàe à u às haàdeàt e alla àa àells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
esta io a e tsà i te edisàe t eàelà llo àdeàpa tidaàdelà ate ialà ià l e plaça e tàdefinitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-losàd u àe àu . 

6è.- Noàt a ta àdeà edui àelà o eàd ajuda tsà ueà e ulli àiàt agi i àelsà ate ials,àsi això comporta 
o upa àelsàofi ialsàoà apsàd e uipàe àope a io sàdeà a ute i ,à oi idi tàe àf a gesàdeàte psà
pe fe ta e tàap ofita lesàpe àl ava çàdeàlaàp odu i . 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Pe àaàl hissatà a ualàdeà eguesàlaàtotalitatàdelàpe so alàd o aàhau à e utàlaàfo a i à si aà e ess ia,à
comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Ma te i àl es ue aàd eta. 
5è.- “u je ta àl o je teàfe a e t. 
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6è.-  L esfo çàd ai e a àl ha àdeà ealitza àelsà ús ulsàdeàlesà a es. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Pe à alà a eja e tà deà pe esà lla guesà pe à u aà solaà pe so aà s a tua à sego sà elsà següe tsà ite isà

preventius: 
h) Du àlaà egaài li adaàpe àu àdelsàseusàe t e s,àfi sàl altu aàdeàl espatlla. 
i) áva ça à desplaça tà lesà a sà alà lla gà deà l o je te,à fi sà a i a à alà e t eà deà g avetatà deà laà

càrrega. 
j) Esà ol·lo a àlaà egaàe àe uili iàso eàl espatlla. 
k) Du a tàelàt a spo t,à a ti d àlaà egaàe àposi i ài li ada,àa àl e t e àdava te àai ecat. 

9è.- Ésào ligat iaàlaài spe i àvisualàdeàl o je teàpesatàaàai e a ,àpe àaàeli i a àa estesàafilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

11è.- Ésào ligato iàlaàutilitza i àd u à odiàdeàse alsà ua às haàd ai e a àu ào jecte entre uns quants, per a 
supo ta àl esfo çàalà atei àte ps.àPotàse à ualsevolàsiste aàaà o di i à ueàsiguià o egutàoà o vi gutà
pe àl e uip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat,à deà f i a,à e à l e uip,à ui aà oà siste a,à deà fo aà solid iaà ià
i diso ia le,àdeàtalà a e aà ueàs i te posi,àoàapa talliàelsà is osàd a astàoà à si ulta eïtatàdeà l e e giaàfo a de 
o t ol,à ià elsà t e allado s,à pe so alà ali à aà l o aà i/oà ate ials,à ui es,à e uipsàoà fe a e tesàp i esà aà laà
sevaà eaàd i flu ia,àa ul·la tàoà edui tàlesà o se ü iesàd a ide t.àLaàsevaàope ativitatà estaàga a tidaàpelà
fabricant o distribuïdor deà adas u à delsà o po e ts,à e à lesà o di io sà d utilitza i à ià a te i e tà pe à ellà
p es ites.àElà o t a tistaà estaào ligatàaàlaàsevaàade uadaàele i ,àsegui e tàià o t olàd ús. 
 
ElsàMáUPà sà elleva ts,àp evistosàpe àaàl e e u i àdelàp ese tàp oje teàs n els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 
previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
elà o ju tàd ele e tsàasso iats,ài o po atsàalàsiste aà o st u tiu,àdeàfo aàp ovisio alàiàadaptadaàaàl a s iaà
de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
oi id iaà te po alà deà ualsevolà tipusà d e e giaà fo aà deà o t ol,à p ese tà e à l a ie tà la o al,à a à elsà
t e allado s,à pe so alà ali à aà l o aà i/oà ate ials,à ui es,à e uipsà oà fe a e tes pròximes a la seva àrea 
d i flu ia,àa ul·la tàoà edui tàlesà o se ü iesàd a ide t.àLaàsevaàope ativitatàga a tei àlaài teg itatàdeàlesà
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pe so esàoào je tesàp otegits,àse seà e essitatàd u aàpa ti ipa i àpe àaàassegu a àlaàsevaàefi ia.àá uestàúltim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
E à a s iaà d ho ologa i à oà e tifi a i à d efi iaà p eve tivaà delà conjunt d a uestsà “iste esà i stal·lats,à elà
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut,à efe iaà ià ela i à delsà P oto olsàd ássaig,à Ce tifi atsàoà
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Elsà“PCà sà elleva tsàp evistosàpe àaà l e e u i àdelàp ese tàp oje teàs àelsài di atsàe àl a e àd a uestaà
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

álsà efe tesà delà p ese tà Estudià deà “egu etatà ià “alut,à ti d a à laà o side a i à d E uipsà deà P ote i à I dividual,à
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
deà o t ol,àd i te sitatài fe io àaàlaàp evisi leà esist iaàfísi aàdeàl EPI. 
 
La seva utilització haurà deà ueda à est i gidaàaàl a s iaàdeàga a tiesàp eve tivesàade uades,àpe ài e ist iaà
deàMáUP,àoàe àelàseuàdefe teà“PCàd efi iaàe uivale t. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En elsà asosà e à u à oà e istei i à o esà d ho ologa i à ofi ial,à elsà e uipsà deà p ote i à i dividualà se a à
o alitzatsàpelà o st u to ,àpe àalàseuàúsàe àa uestaào a,àt iatsàd e t eàelsà ueàe istei i àe àelà e atà ià

que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s hau àdeà o pta àa àelàvist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per 
pa tàdeàlaàDi e i àd O aàoàDi e i àFa ultativa/Di e i àd E e u i . 
 
álà agatze àd o a hiàhau àpe a e t e tàu aà ese vaàd a uestsàe uipsàdeàp ote i ,àdeà a e aà ueà
puguià ga a ti à elà su i ist a e tà aà totà elà pe so alà se seà ueà se à p oduei i,à ao a le e t,à laà sevaà
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-losàaàlesàvisitesàd o a,àet . 
 
Elsà EPIà sà elleva ts,à p evistosàpe àaà l e e u i à ate ialà delàp ese tàp oje teà s à elsà i di atsàe à l a e à
d a uestaà e iaà ueà o ti d àlesàfitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

Laàlegisla i à ueàs haàdeà o pli à espe teàaàlaàp es ncia de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D a o dàa à a uestaà llei,à laà p es iaàdelsà e u sosàp eve tiusà aà lesà
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure ag eujats o odifi ats e  el dese volupa e t del p o s o l’a tivitat, 
pe  la o u ia d’ope a io s dive ses ue es dese volupe  su essiva e t o si ultà ia e t i 
que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

p eve tius de ada o t a tista se à e essa i ua , du a t l’o a, es dese volupi  t e alls a  
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riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials. 

n) Qua  la e essitat d’a uesta p es ia sigui e ue ida pe  la I spe i  de T e all i Segu etat So ial, si 
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
si ult ia,à pugui à o stitui à u à is à espe ialà pe à i te fe iaà d a tivitats,à laà p es iaà delsà ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 

Elsà e u sosàp eve tiusàs à e essa isà ua àesàdese volupi àt e allsàa à is osàespe ials,àdefi itsàaàl a e à
II del RD 1627/97:  

 

1. T e alls a  is os espe ial e t g eus d’e te a e t, e fo sa e t o aiguda d’altu a, pe  les 
particulars característi ues de l’a tivitat dese volupada, els p o edi e ts apli ats, o l’e to  del llo  
de treball. 

2. T e alls e  els uals l’exposi i  a age ts uí i s o iol gi s suposi u  is  d’espe ial g avetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 

de zones controlades o vigilades. 

4. T e alls a la p oxi itat de lí ies el t i ues d’alta tensió. 

5. T e alls ue exposi  a is  d’ofega e t pe  i e si . 
6. O es d’ex ava i  de tú els, pous i alt es t e alls ue suposi  ovi e ts de te a su te a is. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixo s d’ai e o p i it. 
9. T e alls ue i pli ui  l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
áà o ti ua i àesàdetalle ,àdeàfo aào ie tativa,àlesàa tivitatsàdeàl o aàdelàp ese tàestudiàdeàsegu etatài 
salut,àe à aseàaàl avalua i àdeà is osàd a uest,à ueà e ue ei e àlaàp es iaàdeà e u sàp eve tiu: 

  

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

JARDINERIA 
PODA 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Qua tà aà laà se alitza i à deà l o a,à sà e essa ià disti gi à e t eà laà ueà esà efe ei à aà laà ueà de a daà deà
l ate i àpe àpa tàdelsàt e allado sàiàa uellaà ueà o espo àalàt fi àe te io àafe tatàpe àl o a.àE àel primer 
asàs àd apli a i àlesàp es ip io sàesta le tesàpe àelà‘eialàDe età / ,àdeà àd a il.àLaàse alitza i àià

el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
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Carreteres i no és obje teà deà l Estudià deà “egu etatà ià “alut.à á uestaà disti i à oà e louà laà possi leà
o ple e ta i à deà laà se alitza i à deà t fi à du a tà l o aà ua à a uestaà atei aà esà fa ià e igi leà pe à aà laà
segu etatàdelsàt e allado sà ueàt e alli àaàlaài edia i àd a uestàt fic. 
 
“ haà deà te i à e à o pteà ueà laà se alitza i à pe à sià atei aà oà eli i aà elsà is os,à alg atà ai à laà sevaà
o se va i à ua à sà l ap opiadaà ià est à e à ol·lo ada,à faà ueà l i dividuà adoptià o du tesà segu es.à Noà sà
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l o ligato ietatàd utilitza à i tu àdeàsegu etatàalà ol·lo a àlesà i esàpe àaà ealitza àelàta a e tàdeàfaça a.àLaà
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
 
Elà‘.D. / àesta lei à ueàlaàse alitza i àdeàsegu etatàiàsalutàe àelàt e allàhau àd utilitza -se sempre que 
l a lisià delsà is osàe iste ts,à lesà situa io sàd e e g iaà p evisi lesà ià lesà esu es preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 
 

 C ida àl ate i àdelsàt e allado sàso eàl e ist iaàdeàdete i atsà is os,àp ohi i io sàoào liga io s. 
 ále ta à alsà t e allado sà ua à esà p oduei ià u aà dete i adaà situa i à d e e g iaà ue requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 
deà p ote i à ol·le tivaà ià hau à d utilitza -se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
ái íà atei ,àsego sàs esta lei àe àelà‘.D.à / ,às hau à de complir que: 
 

11. Lesàviesàiàso tidesàespe ífi uesàd e e g iaàhau a àdeàse alitza -se conforme al R.D. 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

12. Els dispositiusà oà auto ti sàdeà lluitaà o t aà i e disàhau a àd esta à se alitzatsà o fo eàalà ‘.D.à
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 

14. Lesàpo tesàt a spa e tsàhau a àdeàte i àu aàse alitza i àaàl altu aàdeàlaàvista. 
15. Qua àe istei i àlí iesàd estesaàel t i aà ees,àe àelà asà ueàvehi lesàl o aàhaguessi àdeà i ula àsotaà

l estesaàel t i aàs utilitza àu aàse alitza i àd adve t ia. 
 
Laài pla ta i àdeàlaàse alitza i àià alisa e tàs haàdeàdefi i àe àelsàpl olsàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià“alutàià
s haàdeàte i àe à o pteàe àlesàfit esàd a tivitats,àalà e sà espe teàelsà is osà ueà oàs hagi àpogutàeli i a . 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

á uíà alàdes iu eà lesà o di io sàd a sà iàafe ta io sàdeà laàviaàpú li aàpa ti ula sàdeà l o aà a pleà a e ,à
a pleàvo e a,ào upa i àdeàlaàvo e aàiàviaàpú li aàià o àesà esol,àa essosàaàl o a,àet .  
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la impla ta i à deà l o aà ià laà sevaà e e u i ,à
dife e ia t,à sià sà as,à lesà dife e tsà fasesà d e e u i .à áà a uestsà efe tes,à esà ti d à e à o pteà elà ueà
dete i aàlaàNo ativaàpe àaàlaài fo a i àiàse alitza i àd o esàalà u i ipiàiàlaàI st u i àMu i ipalàso eà
la instal·la i àd ele e tsàu a sàaàl espaiàpú li àdeàlaà iutatà ueà o espo gui. 
 
Qua à o espo gui,àd a o dàa à lesàp evisio sàd e e u i àdeà lesào es,àesàdife e ia àa à la edatà iàpe à
adas u aà deà lesà disti tesà fasesà deà l o a,à elsà itsà deà t e allà ià elsà àmbits destinats a la circulació de 
vehi lesàiàvia a ts,àd a sàaàedifi isàiàguals,àet ..,àiàesàdefi i a àlesà esu esàdeàse alitza i àiàp ote i à ueà
corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
Ésà o ligato ià o u i a à l i i i,à l e te si ,à laà atu alesaà dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehi lesàp ovo adesàpe àlesào es,àaàlaàGu diaàMu i ipalàiàalsàBo e sàoàaàl áuto itatà ueà o espo gui. 
 
Qua à alguià p ohi i à l esta io a e tà e à zo esà o à ha itual e tà sà pe s,à esà ol·lo a à elà a tellà de 
“ENYáLIT)áCIÓà EXCEPCIONáL à à Xà à ,à a à à diesà d a tela i à aà l i i ià delsà t e alls,à totà

comunicant-hoàaàlaàGu diaàMu i ipalàoàl áuto itatà ueà o espo gui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
Noà esà pod à o e ça à l e e u i à deà lesà o esà se seà have à p o edità aà laà i pla ta i à delsà ele e tsà deà
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
Elà o t a tistaà deà l o aà se à espo sa leà delà a te i ent de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1. Normes de Policia 
 

 Co t ol d’a essos 
 
U aàvegadaàesta le taàlaàdeli ita i àdelàpe í et eàdeàl o a,à o fo atsàelsàta a e tsàiàa essosàpe àelsà
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
“egu etatà ià “alut,àelàp o sàpe àalà o t olàd e t adaà iàso tidaàdeàvehi lesàe àge e alà i losaà laà a ui iaà
o àg uesà ils,à et oe avado es àiàdeàpe so alàdeà a e aà ueàga a tei ià l a sàú i a e t a persones 

autoritzades. 
 
Qua à laà deli ita i à deà l o aà oà esà puguià po ta à aà te e,à pe à lesà p piesà i u st iesà deà l o a,à elà
o t a tista,à alà e sàhau àdeàga a ti ,à l a sà o t olatàaà lesà i stal·la io sàd úsà o úàdeà l o a,à iàhau à
d assegu a à ue lesà e t adesà aà l o aà estigui à se alitzades,à ià ueà uedi à ta adesà lesà zo esà ueà pugui à
presentar riscos 
 

 Coo di a ió d’i te fe ies i segu etat a peu d’o a 
 
Elà o t a tista,à ua àsiguià e essa i,àdo atàelàvolu àd o a,àelàvalo àdelsà ate ialsàe agatzemats i altres 
i u st iesà ueàai íàhoàa o selli ,àdefi i àu àp o sàpe àga a ti àl a sà o t olatàaàlesài stal·la io sà ueà
suposi à is à pe so alà i/oà o úà pe à aà l o aà ià l i t usis eà aà l i te io à deà l o aà e à talle s,à agatze s,à
vestua isàiàd alt esài stal·la io sàd úsà o úàoàpa ti ula . 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
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 O upa ió del ta a e t de l’o a 

 
S e t à pe à ità d o upa i à elà eal e tà o upat,à i loe tà ta ues,à ele e tsà deà p ote i ,à a a es,à
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
E àelàPLáàDEà“EGU‘ETáTàIà“áLUTàENàELàT‘EBáLLàs espe ifi a àlaàdeli ita i àdeàl itàd o upa i àdeàl o aà
i es diferencia à la a e tàsiàa uestà a viaàe àlesàdife e tsàfasesàdeàl o a.àL itàoàelsà itsàd o upa i à
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L a pladaà i aàaào upa àse àp opo io alàaàl a pladaàdeàla vo e a.àL espaiàlliu eàpe àaàpasàdeàvia a tsà
oàse ài fe io àaàu àte çà / àdeàl a pladaàdeàlaàvo e aàe iste t. 

 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més 
deàdosàte çosà / àdeàl a pladaàdeàlaàvo e a,àsià oà uedaàalà e sàu aàf a jaàd a pladaà í i aàd u à et eà
i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Qua ,à pe à l a pladaà deà laà vo e a,à oà siguià possi leà dei a à u à pasà pe à aà via a tsà d u à et eà ià ua a taà
centímetres (1, à à esàpe et ,àdu a tà l e e u i àdelsà t e allsàaàpla taà ai a,à laà ol·lo a i àdeà ta uesà
a àu àso ti tà i àdeàsei a taà e tí et esà à àdei a tàu àpasà í i àpe àaàvia a tsàd u à et eà à

.à Pe àaà l e de o a e tàdeà lesàpla tesà supe io sà aà laà pla ta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 
faça aàiàesàfa àu aàp ote i àvoladaàpe àlaà ete i àd o je tesàdesp esosàdeàlesà otesàsupe io s.à“iàlaàvo e aà
és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
via a tsàd u à et eà à àd a pladaàpod ào upa àpa tàdeàlaà alçadaàe àlaà esu aà ueà algui.àE àa uestà as,à
s hau àdeàdeli ita àiàp otegi àa àta uesàl itàdelàpasàdeàvia a ts. 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

“ i di a a àe àelàPLáàDEàSEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

 Lesà asetes,à o te ido s,àtalle sàp ovisio alsàiàapa a e tàdeàvehi lesàd o a,àseàsitua a àe àu aàzo aà
p ope aàaàl o aà ueàpe etiàapli a àelsàsegüe tsà ite is: 
 Preferentment, a la vo e a,àdei a tàu àpasà í i àd u à et eàià ua a taà e tí et esà , à à

per a pas de vianants per la vorera. 

 áà laàvo e a,àdei a tàu àpasà í i àd u à et eà ià ua a taà e tí et esà , à àpe àaàpasàdeà
via a tsàpe àlaàzo aàd apa a e tàdeàlaà alçadaàse se envair cap carril de circulació. 

 “ià oà hià haà p ouà espaià aà laà vo e a,à esà ol·lo a a à aà laà zo aà d apa a e tà deà laà alçadaà
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

No sàpod a àesta àe plaçatsàaàl itàdeàl o a. 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevolà a viàe àlaàzo aào upadaà ueàafe tiàl mbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLáàDEà“EGU‘ETáTàIà“áLUTàENàELàT‘EBáLLàiàs hau àdeàdo u e ta àiàt a ita àd a o dàa àelà‘.D.à / . 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
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 Tanques 
 

Situació Deli ita a à elà pe í et eà deà l ità deà l o aà o,à e à
o de a i à e t eà itge es,à ta a a à elà f o tà deà l obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
p efa i atsàoàd o aàdeàf i aàa e ossadaàiàpi tada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l áju ta e tàpe àaà la sevaàho ologa i ,à sià s es au,àelàseuà
p opià odelàdeàta aàpe àtalàd e p a -lo en totes les obres 
que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s ad ete àpe àaàp ote io sàp ovisio alsàe àope a io sàdeà
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
E à apà asà s ad età o à aà ta aà elà si pleà a alisatà a à
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

 A s a l’o a 
 

Portes Lesà ta uesà esta a à dotadesà deà po tesà d a sà
i depe de tàpe àaàvehi lesàiàpe àalàpe so alàdeàl o a. 
 
Noà s ad età o à aà solu i à pe a e tà d a sà laà eti adaà
parcial del tancament. 
 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Pe so alà espo sa leà deà l o aà s e a ega à deà di igi à lesà
ope a io sà d e t adaà ià so tida,à avisa tà elsà via a tsà aà fià d evita à
accidents. 
 

Aparcament Fo aàdeà l ità delà ta a e tàdeà l o aà oàpod a àesta io a -se 
vehi lesà ià a ui iaàdeàl o a,àe epte a la reserva de càrrega i 
des egaàdeàl o aà ua àe istei iàzo aàd apa a e tàaàlaà alçada. 
 

Camions en espera “ià oàhiàhaàespaiàsufi ie tàdi sàdeàl itàdelàta a e tàdeàl o aà
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
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espai ade uatàaàa uestàfiàfo aàdeàl o a. 
 
ElàPLáàDEà“EGU‘ETáTàp eveu àa uestaà e essitat,àd a o dàa àlaà
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
t a spo tài te io àdeàl o a. 
 

 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descà egaà s e e uta a àdi t eà l itàdelà ta a e tàdeà l o a.àQua àai à oà
siguiàpossi le,às esta io a àelàvehi leàe àelàpu tà sàp ope àaàlaàta aàdeàl o a,àesàdesvia a àelsàvia a tsà
fo aàdeàl itàd a tua i ,às a plia àelàpe í et eàta atàdeàl o aàiàes prendran les següents mesures: 
 

 “ ha ilita àu àpasàpe àalsàvia a ts.àEsàdei a àu àpasà í i àd u à et eàià ua a taà e tí et esà , à
à d a pleà pe à aà laà vo e aà oà pe à aà laà zo aà d apa a e tà deà laà alçada,à se seà e vai à apà a ilà deà

circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 Laàsepa a i àe t eàlesàta uesà et l·li uesàiàl itàd ope a io sàoàelàvehi le,àfo a àu aàf a jaàdeà
p ote i à l a pladaà deà laà ualà depe d à delà tipusà deà p odu tesà aà a ega à oà des a ega à ià ueà
esta li àelàCapàd O aàp viaà o sultaàalàCoo di ado àdeà“egu etatàdeàl o a. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

 Esà o t ola àlaàdes egaàdelsà a io sàfo igo e aàaàfiàd evita àa o a e tsàso eàlaà alçada. 
 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega Laàdes egaàdeà u aàdesàdelsàdife e tsà ivellsàdeàl o a,àap ofita tà
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
ueàhau a àdeàse à o e tesàa à lo esàoàpl sti sàopa sàaà fiàd evita à

pols.à Lesà a o adesà oà i tesà d eleva i à ià t a spo tà deà ate ialà esà
ol·lo a a àse p eàpe àl i te io àdelà e i teàdeàl o a. 

 
Apilament. Noàesàpode àa u ula à te es,à u aà iàdei allesàe à l itàdeàdo i ià

pú li ,àe epteàsià sàpe àaàu àte i ià u tàiàsiàs haào ti gutàu àpe ísà
espe ialàdeà l áju ta e t,à ià se p eàs haàdeàdiposita àe à t e ugesàoà
en contenidors homologats. 
 
“ià oà esà disposaà d a uestaà auto itza i à ià d espaisà ade uats,à lesà
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
áà a aà d espaià pe à aà ol·lo a à elsà o te ido sà e à l ità delà
ta a e tàdeà l o a,àesà ol·lo a a à so eà la vorera en el punt més 
p ope à aà laà ta a,à dei a tà u à pasà pe à alsà via a tsà d u à et eà ià
ua a taà e tí et esà , à àd a pladaà o àaà í i . 

 
“ evita à ueàhiàhagiàp odu tesà ueàso esu ti àdelà o te ido . 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
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Elsà o te ido s,à ua à oàs utilitzi ,àhau a àdeàse à eti ats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
ai aàtapadaàa àu aàlo aàoàu àpl sti àopa àaàfiàd evita àlaàp odu i  

de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 

 P ote io s pe  a evita  la aiguda d’o je tes a la via pú li a 
 
álà PLáà DEà “EGU‘ETáTà s espe ifi a a ,à pe à adaà faseà d o a,à lesà esu es i proteccions previstes per a 
ga a ti àlaàsegu etatàdeàvia a tsàiàvehi lesàiàevita àlaà aigudaàd o je tesàaàlaàviaàpú li a,àte i tàe à o pteàlesà
dist ies,àe àp oje i àve ti al,àe t eàelsàt e allsàe àaltu a,àelàta a e tàdeàl o aàiàlaàvo e aàoàzo aàde pas 
de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 
ià ele e tsà fo a tà u à e ta i atà ho itzo talà aà , à à d alçada,à p efe e t e tà deà pe esà
et l·li ues,àfi atàaàl est u tu aàve ti alàiàho itzo talàdeàlaà astida,àai íà o àu aà a uesi aà

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 

Lesà astidesàse a àtapadesàpe i et al e tàiàaàtotaàl alçadaàdeàl o a,àdesàdeàl e ta i atàdeà
vise a,àa àu aà a aàoàlo esàopa uesà ueàevitiàlaà aigudaàd o je tesàiàlaàp opaga i àdeàpols. 

 
Xarxes “e p eà ueàs e e uti àt eballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre E à elà PLáàDEà “EGU‘ETáTà s i di a à l eaà deà fu io a e tà delà açà ià lesà esu esà ueà esà

p e d a àe àelà asàdeàsupe a àelsàlí itsàdelàsola àoàdelàta a e tàdeàl o a. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Elsà o t a tistesà eteja a àià ega a àdi ia e tàl espaiàpú li àafe tatàpe àl a tivitatàdeàl o aàiàespe ial e tà
desp sàd have àefe tuatà eguesàiàdes eguesàoàope a io sàp odu to esàdeàpolsàoàdei alles. 
 
Esàvigila àespe ial e tàl e issi àdeàpa tí ulesàs lidesà pols,à i e t,àet . . 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
a io sàdeàl o a.àáàtalàfi,àesàdisposa ,àa a sàdeàlaàso tidaàdelàta a e tàdeàl o a,àu aàsole aàdeàfo ig àoà
pla esàdeà„ elliga àdeà à à à ,à o àaà í i ,àso eàlaà ualàs atu a a àelsà a io sàiàesà eteja a àpe à egàa à
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fo aà d a uestà ho a i,à o sà esà pe età ealitza à a tivitatsà ueà oà p oduei i à so ollsà sà e ll à d all à ueà
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estableixen les OCAF. Les obres realitzadesàfo aàd a uestàho a iàhau a àdeàse àespe ífi a e tàauto itzadesà
pe àl áju ta e t. 
 
E ep io al e tà ià a à l o je teàdeà i i itza à lesà ol stiesà ueàdete i adesàope a io sàpode àp odui à
so eàl itàpú li àiàlaà i ula i àoàpe à otiusàdeàsegu etat,àl Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s e e uti àe àdiesà oàfei e sàoàe àu àho a iàespe ífi . 
 

 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
E àelàtallàdeàpe esàa àdis às hiàafegi àaigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
p o edi e tsàdeàt e allàpe àaàl e agatze atgeàià eti adaàdeà adas u àdelsàdife e tsàtipusàdeà esidusà ueà
es puguin gene a àaàl o a. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
“iàelàplaàd i pla ta i àdeàl o aà o po taàlaàdesvia i àdelàt sità odatàoàlaà edu i àdeàvialsàdeà i ula i ,à
s apli a a àlesà esu esàdefi idesàaàlaàNo aàdeà“e alitza i àd O esà . - 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Di e sio s í i es d’iti e a is i passos pe  a via a ts 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 E à asàdeà est i i àdeàlaàvo e a,àl a pladaàdeàpasàpe àaàvia a tsà oàse ài fe io àaàu àte çà / àdeà
l a pladaàdeàlaàvo e aàe iste t. 

 L a pladaà í i aà d iti e a isà oà deà passosà pe à aà via a tsà se à d u à et eà ià ua a taà e tí et esà
(1,40 m). 

 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Totsàelsàpassosàdeàvia a tsà ueàs hagi àd ha ilita àesàp otegi a ,àpelsà
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
e ga adesà aà te a,à d u aà alçadaà í i aà d un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
ase.àL alçadaàdeàlaàpassa el·laà oàso epassa àelsà ui zeà e tí et esà

(0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Elsà se alsà ià elsà ele e tsà d a alisa e tà a i a à deguda e tà il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
“ utilitza àpi tu aà ià ate ialà efle ta tàoà fotolu i is e t,à ta tàpe àaà laà se alitza i à ve ti alà iàho itzo tal,à
o àpe àalsàele e tsàd a alisa e t. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
Laà deli ita i à d itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

 Abalisament i defensa 
 
Elsàele e tsàd a alisa e tàiàdefe saàaàe p a àpe àpassosàpe àaàvehi lesàse a àelsàdesig atsà om tipus TB, TL 
i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC.àa àelàsegüe tà ite iàd u i a i àd ele e tsàd a alisa e tàiàdefe sa:à  
o) E àlaàdeli ita i àdeàlaàvo aàdelà a ilàdeà i ula i àdeàvehi lesà o tiguàalàta a e tàdeàl o a. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals 

per a vianants. 
q) Pe ài pedi àlaà i ula i àdeàvehi lesàpe àu aàpa tàd u à a il,àpe àtotàu à a ilàoàpe àdive sosà a ils,àe à

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) E àlaàdeli ita i àdeàvo esàe àlaàdesvia i àdeà a ilsàe àelàse titàdeà i ula i ,àpe àsalva àl o sta leàdeàlesà

obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – à ua ,à e à viesà d altaàde sitatà deà i ula i ,à e à viesà pides,à e à
o esàp o u iades,àet ..,àlaàpossi leàdesvia i àd u àvehi leàdeàl itinerari assenyalat pugui produir accidents 
aàvia a tsàoàaàt e allado sà desplaça e tàoàe de o àdelàta a e tàdeàl o aàoàdeà a a esàdeàp ote i àdeà
pasàdeàvia a ts,à o à o t aào je tesà ígids,à ol a àelàvehi leàpe àl e ist iaàdeàdes ivells,àet .., . 
 
Qua àl espaiàdispo i leàsiguià í i ,às ad et àlaà ol·lo a i àd ele e tsàdeàdefe saàTDà– 2. 
 
 

 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
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terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada 
de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
“iàlaàviaàoàviesàdeàl e to àdeàl o aàesta àadaptadesàd a o dàa àelà ueàdisposaàelàDe età / àdeà à
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 
 

 álçadaàlliu eàd o sta lesàdeà , à . 
 E àelsà a visàdeàdi e i ,àl a pladaà í i aàdeàpasàhau àdeàpe et eài s iu eàu à e leàd , à àdeà

diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Elsàgualsàti d a àu aàa pladaà í i aàd u à et e i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 
12%. 

 
“ià hià haà iti e a ià alte atiu,à s i di a ,à e à elsà pu tsà deà desvia i à apà aà l iti e a ià alte atiu,à ol·lo a tà u à
se alàtipusàDàa àelàsí olài te a io alàd a essi ilitatàIàu aàflet aàdeàse alització. 
 

 Manteniment 
 
Laàse alitza i àiàelsàele e tsàd a alisa e tàesàfi a a àdeàtalà a e aà ueài pedei iàelàseuàdesplaça e tàià
dificulti la seva subtracció. 
 
Laàse alitza i ,àl a alisa e t,àelsàpavi e ts,àl e llu e atàiàtotesàlesàp ote io sàdelsàiti eraris, desviacions 
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 
á a adaàl o aàesà eti a a àtotsàelsàse als,àele e ts,àdispositiusàiàa alisa e tài pla tats. 
 
Elàte i ià i àpe àaàl e e u i àd a uestesàope a io sàse àd u aàset a a,àu à opàa a adaàl o aàoàlaàpa tà
d o aà ueàe igísàlaàsevaài pla ta i . 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
álà PLáà DEà “EGU‘ETáTà s asse ala a à totsà elsà ele e tsà vegetalsà ià l a atà e iste tà aà laà viaà pú li aà ueà
estigui àaàlaàzo aàdeàlesào esàiàalàseuàlli da .àL E titatàMu i ipalà espo sa leàdeàPa sàiàJa di sàe et àu à
informe previ preceptiu. 
 
Me t eàdu i àlesào esàesàp otegi àl arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
dei a tà alà seuà volta tà u aà f a jaà d u à à et eà deà zo aà oà o upada.à Elà o t a tistaà vetlla ,à pe u à elsà
es ossellsàiàlesàzo esàaja di adesàestigui àse p eàlliu esàd ele e tsàest a s, deixalles, escombraries i runa. 
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“ hau a àdeà ega àpe i di a e t,àse p eà ueàai à oàesàpuguiàfe à o al e tàdesàdeàl e te io àdeàlaàzo aà
d o es. 
 
Elsàes ossellsà ueà uedi à i lososàdi sà l itàd'est e i e tàdeàpasàpe àaàvia a tsà s hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 Pa ades d’auto ús, uios os, ústies 
 
áà ausaàdeàlaài pla ta i àdelàta a e tàdeàl o a,àjaàsigui,àpe u à uede àalàseuài te io àoàpe à ueda àe à
zona de pas restringit, caldrà p eveu eà elà t asllatà p ovisio alà deà pa adesà d auto ús,à uios os,à ústiesà deà
Co eusàoàele e tsàsi ila sàe plaçatsàaàl espaiàpú li . 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps 
que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 
  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 

l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Pe à aà laà p ote i à deà pe so esà ià vehi lesà ueà t a siti à pelsà a e sà li ít ofs,à s i stal·la à u à passadísà

d est u tu aà o siste tàe à l asse ala e t,à ueàhau àdeàse à pti à ià llu i sàaà laà it,àpe àaà i di a àelà
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

18. “ià fosà e essa ià o upa à laà vo e aà du a tà l aple à deà ate ialsà aà l o a,à e t eà du ià laà a io aà deà
des ega,àesà a alitza àelà t sitàdeàvia a tsàpe à l i te io àdelàpassadísàdeà via a tsà iàelàdeàvehi lesà
fo aàdeàlesàzo esàd afe ta i àdeàlaà a io a, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d eesàiàesà ol·lo a a àllu sàdeàg li à o tu sàiàse alsàdeàt si à ueàavisi àalsàvehi lesàdeàlaàsitua i à
de perill. 

19. E àfu i àdelà ivellàd i t o issi àdeàte e sàaàl o a,àesàpotà o side ar la conveniència de contractar un 
se veiàdeà o t olàd a essosàaàl'o a,àaà e àd u à“e veiàdeàVigil iaàpat i o ial,àe p essa e tàpe àaà
aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
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 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 E fosa e tàdeà eguesàoàapa ellsàd eleva i . 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
“egu etatàià“alutàu à„Plaàd E e g iaàI te io ,à o i àlesàsegüe tsà esu esà í i es: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- U i a i àd'e ti to sàiàd alt esàage tsàe ti to s. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, 
D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
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 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a 
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 1 
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m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 
desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, 
PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
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I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO 
i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1 /2 /3 /6 /10 /12 
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circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

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

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

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

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

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

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1 
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o 
gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

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

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

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

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O 
TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA 

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, 
CARGOLAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 /25 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

4 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 /25 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
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 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

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

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

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

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a 
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al 
sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm 
de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en 
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES  
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CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /13 
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triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer 
amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de 
diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per 
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de 
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les 
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G02 ROCALLES 

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 14 
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color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G03 PODA 

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /14 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Reconeixements mèdics 

Totàelàpe so alà ueàs i o po iàaàt a alla àaàl o aàhau àdeàpassa àu à e o o ei e e tà di àp eviàaàl i i iàdelsàt e alls. 
 

Farmacioles i ce tres èdics d’emergències 

L o aàdisposa ,àdi sàdeàlaà aseta-vestuari, a la pròpia zona de treball, dins dels vehicles de transport i de la maquinària 
de   farmacioles deàp i e sàau ilisàa àelà ate ialàespe ifi atàaàl O de a çaàGe e alàdeà“egu etat i Higiene en el Treball. 
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Aquest material serà reposat a mesura que es vagi utilitzant i abans de la data de caducitat. 
áàl i i iàdeàl o aàs i fo a àdelsàdife e tsà e t esà di sào àse a àt aslladatsàelsàa ide tatsàe à asàd a ide t.àEsà
o ve ie tàdisposa ,àe àlesàzo esàd a tua i àdeàfo aà e àvisi leàu àllistatàdeàtel fo sàiàad e esàdelsà e t esàassig atsàpe  

tal de garantir la rapidesa en el trasllat dels possibles accidentats. 
 
Elsàtel fo sàiàad e esàd i te sàs : 
 

 CAP Terrassa Nord 

Carrer del Vint-i-Cinc de Setembre, 26, 08221 Terrassa. Tel. 937 31 77 00 

 Hospital de Terrassa.  

Carretera Torrebonica, S/N, 08227 Terrassa. Tel. 937 31 00 07 

 Emergències     Tel. 112  

 Bombers        Tel. 085 - 112 

 

Prevenció de danys a tercers 

Elà i à espo sa leàdeàlaàsegu etatàdeàl o aàse àelàC““,à uiàvetlla àpe àtalà ueàesàp e gui àlesàmesures de seguretat 
oportunes, independentment de que estiguin previstes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Esàp ohi i àelàpasàaàtotaàpe so aàalie aàaàl o a,ài stal·la tàta uesàiàse alsàd avisàe àtotsàelsà a i sàiàse de sàd a s a 
la zona de treball. 

Actuacions de prevenció generals 

 Mai hi haurà treballadors sols i sense mitjans de comunicació i transport. 

 Els treballadors estaran comunicats per ràdio o per telèfon mòbil.  

 S organizarà el treball per tal d evitar accidents. 

 Sempre hi haurà a la zona de treball una persona qualificada (capataç o tècnic).  

 Es senyalitzaran tots els accessos per a prevenir del perill a qualsevol persona.  

No podrà entrar ningú a la obra que no estigui autoritzada pel coordinador de seguretat.  

 Tots els equips disposaran dels certificats amb el marcatge CE i un full informatiu. 

FORMACIÓ EN SEGURETAT Y SALUD 

Tot el personal de l obra, rebrà la informació adequada sobre els mètodes i els riscs que pot comportar la seva feina i les 
mesures que ha de seguir. També comptarà amb la formació necessària per a les funcions que hagi de desenvolupar 

SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

El contractista és responsable de la senyalització de l obra i, en cap cas, podrà al·legar desconociment de la legislació i la 
normativa. 
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PRESSUPOST 

ElàP essupostàd E e u i àMate ialàdeàl EstudiàdeàSeguretat i Salut del projecte puja a la quantitat de TRES MIL SET-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.762,25 euros)  
 
  
Per a l elaboració del pressupost d a uestàESS s han utilitzat les tarifes de l ITECà  
 
 
  

26. Signatures 
 

  
Terrassa, juliol de 2018 

Autors del projecte,  

 
 
 
 
Toni Costa Pedrós  Eduard Porta Josa        Pere J. Marsal Caselles 
  
Ambientòleg    Enginyer de Forests       Enginyer de Forests  
Col·legiat 0296  Col·legiat 4047  Col·legiat 2721 

LA LLENA ambiental   Enginyeria Marsal i Porta      Enginyeria Marsal i Porta  

  

Han col·laborat en el projecte,  

 
 
Joan Santacana Espasa  Montse Carbonell Turull    
Enginyer Camins Canals i Ports Geògrafa 
Temax Enginyeria        LA LLENA ambiental
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PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

 Obres de la 2a Fase de l'Anella Verda de Terrassa 
  

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicio sàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià“alutà o p àelà o ju tàd'espe ifi a io sà ueàhau a àd a o pli à
tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
E e u i àiàCo t ol àdeàl o a,àlesàdife e tsàp ote io sàaàe p a àpe àlaà edu i àdelsà is osà Mitja sàáu ilia sàd Utilitatà
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniquesà deà laà sevaà i ple e ta i à aà l o aà ià lesà ueà hau a à deà
a a à l e e u i à deà ualsevolà tipusà d i stal·la io sà ià d o esà a ess ies.à Pe à aà ualsevolà tipusà d espe ifi a i à oà

inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivi à d e te d eà o à aà o esà
d apli a i : 

 

 Tots aquells continguts al: 

 Ple à Ge e alà deà Co di io sà T i uesà deà l Edifi a i ,à o fe io atà pelà Ce t eà E pe i e talà
d á uite tu a,àap ovatàpelàCo sellà“upe io àdeàCol·legisàd Arquitectes i adaptat a les seves obres 
pe àlaà Di e i àGe e alàd á uite tu a .à asàd'Edifi a i  

 Ple àdeàCl usulesàád i ist ativesàGe e als,àpe àaàlaàCo t a ta i àd O esàdeàl Estat àiàadaptatàaà
lesàsevesào esàpe à à laà Di e i àdeàPolíti aàTe ito ialàiàO esàPú li ues .à asàd'O aàPú li a  

 Lesà o ti gudesà alà ‘egla e tà Ge e alà deà Co t a ta i à deà l Estat,à No esà Te ol gi uesà deà l Edifi a i à
pu li adesà pelà Mi iste ioà deà laà Vivie da à ià poste io e tà pelà Mi iste ioà deà O asà Pú li asà à
U a is o . 

 Laà o ativaà legislativaà vige tà d o ligatà o pli e tà ià lesà o di io adesà pe à lesà o pa iesà
su i ist ado esàdeàse veisàpú li s,àtotesàellesàalà o e tàdeàl ofe ta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

“ego sàlaà o ativaàlegalàvige t,àá t.à ,à àdelà‘.D.à / ,àdeà àd'o tu eàso eà DI“PO“ICION“àMÍNIMES 
DEà “EGU‘ETáTà Ià DEà “áLUTà áà LE“àOB‘E“àDEà CON“T‘UCCIÓ ,à l'Estudià deà “egu etatà hau à deà fo a à pa tà delà
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 
no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 
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de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les 

mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat 

i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que 
comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 
 
Elà Ple à deà Co di io sà Pa ti ula s,à elsà Pl olsà ià P essupostà deà l Estudià deà “egu etatà ià “alutà s à do u e tsà
contractuals, que restaran incorporats al Cont a teài,àpe àta t,às àd o ligatàa o pli e t,àllevatà odifi a io sà
degudament autoritzades. 
 
Laà estaà deà Do u e tsà oà dadesà deà l Estudià deà “egu etatà ià “alutà s à i fo atius,à ià esta à o stituïtsà pe à laà
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detallsà G fi sà d i te p eta i ,à elsà á ida e tsà ià elsà
Pressupostos Parcials. 
 
Elsà es e tatsà do u e tsà i fo atiusà ep ese te à o sà u aà opi i à fo a e tadaà deà l áuto à deà l Estudià deà
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se,à ta tà sols,à o à aà o ple e tà d i fo a i à ueà elà Co t a tistaà haà
d ad ui i àdi e ta e tàiàa àelsàseusàp opisà itja s. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
i fo a i àdi e ta,à ueà e tifi uiàoà atifi uiàlaà o ti gudaàalsàdo u e tsài fo atiusàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià
Salut. 
 
Si hi haguésà o t adi i àe t eàelsàPl olsàiàlesàP es ip io sàT i uesàPa ti ula s,àe à asàd i lou e sàa uestesà
o à aà do u e tà ueà o ple e tià elà Ple à deà Co di io sà Ge e alsà delà P oje te,à t à p evale çaà elà ueà s haà

prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
Elà ueàs haàes e tatàalàPle àdeà o di io sàià o sàalsàPl ols,àoàvi eve sa,àhau àdeàse àe e utatà o àsiàhagu sà
estat exposat a ambdós documents, sempre que,à aà ite ià deà l áuto àdeà l Estudiàdeà “egu etatà ià “alut,à uedi à
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 
també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar 
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de 
la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Desig a àelàCoo di ado àdeà “egu etatà ià “alutà e à faseàd O aàpe à l'ap ova i àdelà Plaàdeà “egu etatà ià “alut,à
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

 
 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, 
pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
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legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
ElàCoo di ado àdeà“egu etatà ià“alutà ià“alutàfo aàpa tàdeà laàDi e i àd O aàoàDi e i àFa ultativa/Di e i à
d E e u i . 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
ElàCoo di ado àdeà“egu etatàià“alutàe àfaseàdeàp oje te,à sàdesig atàpelàP o oto à ua àe àl ela o a i àdelà
p oje teàd o aài te vi gui àva isàp oje tistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matè iaàdeà“egu etatàià“alutàdu a tàl ela o a i àdelàp oje te,àsego sàelà‘.D.à
1627/1997, són les següents: 
 

 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
o side a i à elsà P i ipisà Ge e alsà deà laà P eve i à e à at iaà deà “egu etatà ià “alut à á t.à à aà laà

L.31/1995), i en particular: 

 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar 
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

 Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

 Coo di a àlesàa tivitatsàdeàl'o aàpe àga a ti à ueàelsàCo t a tistes,ài,àsià hiàhaàdelsà“u o t a tistesàià
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
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 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 
l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla deà“egu etatàià“alutà P““ àela o atàpelà o t a tistaài,àsiàs es au,àlesà odifi a io sà ueà
s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació 
de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
p o o i àdeàl o a,àaàfià ueàa uestàprengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
“u i ist ado sà d e uips,à ei esà ià itja sà au ilia s,à Di e i à d Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 
 
Qua à elà P oje teà esà dese volupaà oà o pletaà itja ça tà p oje tesà pa ialsà oà d alt esà do u e tsà t i s,à
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci àd O aàoàDi e i àFa ultativa,àdi igei à
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el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Pod a àdi igi àlesào esàdelsàp oje tesàpa ialsàalt esàt i s,àsotaàlaà oo di a i àdelàDi e to àd O a,à o ta tà
a àlaà ol·la o a i àdelàCoo di ado àdeà“egu etatàià“alutàe àfaseàd O a,à o e atàpelàP o oto . 
 
Co pet iesàe à at iaàdeà“egu etatàià“alutàdelàDi e to àd O a: 
 

 Ve ifi a àelà epla teig,àl ade ua i àdelsàfo a e ts,àesta ilitatàdelsàte e sàiàdeàl est u tu aàp oje tadaàaà
les característiques geotècniques del terreny. 

 “ià di igei à l e e u i à ate ialà deà l o a,à ve ifi a à laà e ep i à d'o aà delsà p odu tesà deà o st u i ,à
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
ele e tsà o st u tius,àdeàlesài stal·la io sàiàdelsàMedisàáu ilia sàd UtilitatàP eve tivaàiàlaà“e alitza i ,à
d a o dàa àelà à P oje teàiàl Estudiàdeà“egu etatàià“alut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l o aà ià o sig a àe àelàLli eàd O d esà iàássist iaà lesà
i st u io sà e ess iesà pe à laà o e taà i te p eta i à delà P oje teà ià delsà Medisà áu ilia sà d Utilitatà
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
odifi a io sà delà p oje te,à ueà vi gui à e igidesà pe à laà a aà deà l o aà ià ueà pugui à afe ta à aà laà

“egu etatà ià “alutà delsà t e alls,à se p eà ueà lesà atei esà s adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 “u s iu eàl á taàdeà‘epla teigàoà o e ça e tàdeàl o a,à o f o ta tàp via e tàa àelàCoo di ado à
deà“egu etatàià“alutàl e ist iaàp viaàdeàl á taàd áp ova i àdelàPlaàdeà“egu etatàià“alutàdelà o t a tista. 

 Ce tifi a à elà fi alà d o a,à si ult ia e tà a à elà Coo di ado àdeà “egu etat,à a à elsà visatsà ueà sigui à
preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de lesà u itatsà d o aà ià deà “egu etatà ià “alutà
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Lesài st u io sàiào d esà ueàdo iàlaàDi e i àd O aàoàDi e i àFa ultativa,àse a à o al e tàve als,à
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
“alut,às'a ota a àpelàCoo di ado àalàLli eàd i id ies 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut 
deàl o aàfi alitzada,àpe àlliu a -la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
P o oto ,àelà o p o ísàd e e uta ,àe à o di io sàdeàsolv iaàià“egu etat,àa à edisàhu a sàià ate ials,à
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
p i ipal,à elà o p o ísà deà ealitza à dete i adesà pa tsà oà i stal·la io sà deà l o a,à a à su je i à alà
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
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 Elà Co t a tistaà hau à d e e uta à l o aà a à su je i à alà P oje te,à di e t iusà deà l Estudià ià
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d O a, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
p eve tivesà deà laà si ist alitatà la o alà ià l assegu a e tà deà laà ualitat,à o p o esesà e à elà Plaà deà
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l ha ilitià pe à alà o pli e tà deà lesà o di io sà e igi lesà pe à a tua à o à o st u to à i/oà
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Desig a àalàCapàd O aà ueàassu i àlaàrepresentació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
e à elà seuà as ,à aà l o aà ià ueà pe à laà sevaà à titula i à oà e pe i iaà hau à deà te i à laà apa itatà
ade uadaàd a o dàa àlesà a a te ísti uesàià o ple itatàdeàl o a. 

 ássig a àaàl o aàelsà edisàhumans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Fo alitza à lesà su o t a ta io sàdeàdete i adesàpa tsàoà i stal·la io sàdeà l o aàdi sàdelsà lí itsà
establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 

 ‘eda ta à ià sig a à elà Plaà deà “egu etatà ià “alutà ueà dese volupià l Estudià deà “egu etatà ià “alutà delà
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-losà aà l ap ova i à delà
Coordinador de Seguretat. 

 Elà ep ese ta tà legalà delà Co t a tistaà sig a à l á taà d áp ova i à delà Plaà deà “egu etatà ià “alutà
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 “ig a àl á taàdeà‘epla teigàoà o e ça e tàiàl á taàdeà‘e ep i àdeàl o a. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 
les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 á a sà deà l i i ià deà l a tivitatà aà l o a,à elà Co t a tistaà p i ipalà e igi à alsà “u o t a tistesà ueà
a editi àpe àes ità ueàha à ealitzat,àpe àalsàt e allsàaà ealitza ,àl avalua i àdeà is osàiàlaàplanificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
a editi à pe à es ità ueà ha à o ple tà lesà sevesà o liga io sà e à at iaà d i fo a i à ià fo a i à
respecte als treballadors que hagin de presta àse veiàaàl o a. 

 ElàCo t a tistaàp i ipalàhau àdeà o p ova à ueàelsà“u o t a tistesà ueà o o e àaà l o aàha à
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
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 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com 
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així 
com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 
passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
su i ist ado es,à ai íà o à ualsevolà alt eà esu aà deà a te à ge e alà ià d o ligatà o pli e t,à
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 
treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de 
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 
604/2006. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
p ovadaà apa itatàpelà e ,àhau àd esta àp ese tàaàl'o aàdu a tàlaà ealitza i àdeàtotàelàt e allà ueà
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Lesà i st u io sà ià o d esà ueà do ià laà Di e i à d O aà oà Di e i à Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
deà“egu etatàià“alut,às'a ota a àpelàCoo di ado àalàLli eàd I id ies.à  

 E à asàd i o pli e tà eite atàdelsà o p o isosàdel Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
T i sà deà laà Di e i à d O aà oà Di e i à Fa ultativa,à Co st u to ,à Di e to à T i ,à Capà d'O a,à
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 
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Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del 
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones 
de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
es itaàdeàlaàDi e i àd O aàoàDi e i àFa ultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
espe ialitzatsà iàposseïdo sàdelà a etàdeà g uaà to e,àdelà títolàd ope ado àdeàg uaà ilà iàe àalt esà
asosà l a edita i à ueà o espo gui,à sotaà laà supe visi à d'u à t i à espe ialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 
en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció 
o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades 
pa tsàoài stal·la io sàdeàl o a. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
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individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execu i àdeàl'o aàiàdeàlaàDi e i àd O aàoàDi e i àFa ultativa,àsià 'hiàha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 
de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
la o al,à ià ueà assu ei à o t a tual e tà dava tà l e p esa ià elà o p o ísà deà dese volupa à aà l o aà lesà
a tivitatsà o espo e tsàaàlaàsevaà atego iaàiàespe ialitatàp ofessio al,àsegui tàlesài st u io sàd a uell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 
companys o tercers aliens a l'obra. 

 T à elà d età deà fe à usà ià elà à f uità d u esà i stal·la io sà p ovisio alsà deà “alu itatà ià Co fo t,à p evistesà
especialme tà pelà pe so alà d o a,à sufi ie ts,à ade uadesà ià dig es,à du a tà elà te psà ueà du ià laà sevaà
pe a iaàaàl o a.à  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte e à elà asà ueà l es iptu aà delà Co t a teà oà Do u e tà deà Co ve ià Co t a tualà hoà i di uià
espe ífi a e tàd alt aà a e a,à l o d eàdeàp ela i àdelsàDo u e tsà o t a tualsàe à at iaàdeà“egu etatà ià
Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 
salutàe àfasesàdeàP oje teài/oàd O a. 

 Plec de Condicions GeneralsàdelàP oje teàiàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià“alut. 
 Ple àdeàCo di io sàFa ultativesàiàE o i uesàdelàP oje teàiàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià“alut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

reda tatsàdu a tà laà eda i àdelàP oje teà i/oàdu a tà l E e u i à ate ialàdeà l O a,àpelàCoo di ado àdeà
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Seguretat. 

 Pl olsàiàDetallsàG fi sàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià“alut. 
 Plaàd á i àP eve tivaàdeàl e p esa i-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salutàdeàdese volupa e tàdeàl Estudiàdeà“egu etatàià“alutàdelàCo t a tistaàpe àl o aà
en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
“u o t a tistes,àd apli a i àe àl o a. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
útua e tà e pli atius,à pe àe àelà asà d a igüitatsà oà dis ep iesà i te p etativesà deà te esà ela io atsà

a à laà “egu etat,à se a à a la idesà ià o egidesà pelà Di e to à d O aà ui,à desprès de consultar amb el 
Coo di ado àdeà“egu etat,àfa àl úsàdeàlaàsevaàfa ultatàd a la i àalàCo t a tistaàlesài te p eta io sàpe ti e ts. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-hoài ediata e tàpe àes itàalàDi e to àd O aà uiàdesp sàdeà o sulta àa àelàCoo di ado à
de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
auto itza i à delà Di e to à d O aà oà delà Coo di ado à deà “egu etat,à se à espo sa ilitatà delà Co t a tista,à
esta tàelàDi e to àd O aàiàelàCoo di ado àdeà“egu etat,àe i itsàdeà ualsevolà espo sa ilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
 
E àelà asà ueàelà o t a tistaà oà otifi uià pe àes ità elà des o i e tà d e ades,ào issio s,à dis ep iesàoà
cont adi io s,à ai ,à oà ta à solsà oà l e i ei à deà l o liga i à d apli a à lesà esu esà deà “egu etatà ià “alutà
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en 
la construcció, que siguin manifestament indispe sa lesàpe àdu àaàte eàl espe itàoàlaài te i àposadaàe àelà
P oje teà ià l Estudià deà “egu etatà ià “alut,à sià oà ueà hau a à deà se à ate ialitzatsà o à sià haguessi à estatà
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totesàlesàpa tsàdelà o t a teàs e te e à o ple e t iesàe t eàsi,àpe àlaà ualà osaà ualsevolàt e allà e ue ità
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
siàs hagu sà e ollitàe àtots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
o àdo u e tàdeàgesti àp eve tivaàd adapta i àdeàlaàsevaàp piaà ultu aàp eve tivaài te aàd e p esa àelà

desenvolupament dels continguts del P oje teà ià l Estudià deà “egu etatà ià “alutà pe à l e e u i à ate ialà deà
l o a,à pod à i di a à e à l á taà d áp ova i à delà Plaà deà “egu etat,à laà de la a i à e p essaà deà su sist ia,à
d a uellsàaspe tesà ueàpugui àesta ,àaà ite iàdelàCoo di ado ,à illo àdese volupatsàe àl Estudiàdeà“egu etat,à
com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritatà aà l áp ova i à delà Plaà deà “egu etatà ià “alut,à ti d à laà o side a i à deà
do u e tà deà dese volupa e tà deà l Estudià ià Plaà deà “egu etat,à esse t,à pe à ta t,à vi ula tsà pe à lesà pa tsà
contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D a o dàalà ueàesàdisposaàelà‘.D.à à/à ,à adaà o t a tistaàest ào ligatàaà eda ta ,àa a sàdeàl i i iàdelsà
seusàt e allsàaàl o a,àu àPla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i 
alà PLáà D áCCIÓà P‘EVENTIVáà INTE‘Náà D EMP‘E“á ,à ealitzatà deà o fo itatà alà ‘.D. à /à à LLEIà DEà
P‘EVENCIÓàDEà‘I“CO“àLáBO‘áL“ à á ts.à ,à àap.à ,à àià à.à à  
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El Contra tistaàe àelàseuàPlaàdeà“egu etatàià“alutàest ào ligatàaài lou eàelsà e uisitsàfo alsàesta le tsàaàl á t.à
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
o ti gutsà ueàe à adaà asàs i di ue . 

 
Pl olàoàPl olsàdeàsitua i àa àlesà a a te ísti uesàdeàl e to .àI di a t: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Ga itesàdeà o t olàd a essos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Dist iesàdeàl edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Pl olsà e àpla taàd o de a i à ge e alàdeà l o a,à sego sà lesàdive sesà fasesàp evistesàe à
fu i àdelàseuàplaàd e e u i à eal.àI di a t: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- U i a i àd i stal·la io sàd i pla ta i àp ovisio alàpe àalàpe so alàd o a: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- U i a i àdeà a ui iaàfi aàià itàd i flu iaàp evist. 
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- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants 
deà u es,à i tesàt a spo tado es,à o aàd e t a i àdeàfluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Pla taàdeàpi o a e tài/oàsele i àd ids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circula i à ià zo esà d apa a e t.à “e alitza i à deà
circulació. 

- Ci uitsàdeà i ula i ài te aàdelàpe so alàd o a.à“e alitza i àdeà“egu etat. 
- Es ue aàd i stal·la i àel t i aàp ovisio al. 
- Es ue aàd i stal·la i àd il·lu i a i àp ovisio al. 
- Es ue aàd i stal·la i àp ovisio alàdeàsu i ist a e tàd aigua. 
 
Pl olsàe àpla taàiàse io sàd i stal·la i àdeà“iste esàdeàP ote i àCol·le tiva. 
* à‘ep ese ta i à o ol gi aàpe àfasesàd e e u i . 

 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- U i a i à deà astidaà po ti adaà d est u tu aà tu ula à o i tà laà totalitatà delsà f o tsà deà faça aà e à
ava ça e tàsi ulta iàaàl e e u i àd est u tu aàfi sàl a a a e tàdeàta a e tsàià o e ta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-seàsegu etatài teg adaàa à astidesàtu ula s,àp viaàjustifi a i àe àl E““. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-seàsegu etatài teg adaàa à astidesàtu ula s,àp viaàjustifi a i àe àl E““. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-seàsegu etatài teg adaàa à astidesàtu ula s,àp viaàjustifi a i àe àl E““. 
- P ote i àe àp evisi àdeà aigudesàdeàpe so esàoào je tesàdesàdeà uitsàve ti alsàd es ales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticalsàdeàsegu etatàe àpe í et eà ià uitàdeàt avesse sàd es alesà
(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- U i a i àià epla teigàdeà a a esàdeàsegu etatàe àpe í et eàià uitàdeàt avesse sàd es ales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

e e eies,à uitsàd i stal·la io sàiàe of ats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Pla taà d est u tu aà a à u i a i à ià epla teigà deà a esà ho itzo talsà deà segu etatà sotaà taule sà ià

sotapo tsàd e of atsàho itzo talsà e upe a les. 
- U i a i àià epla teigàd e ta i atàho itzo talàdeàfustaà oladaàe àpassosàd i stal·la io s,àa uetesàià

registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detallsàdeàtapesàp ovisio alsàd a uetesàoàdeà uits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Co de aàd a essosàiàp ote io sàe à o te i àd esta ilitatàdeàte e s. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb 
is àdeà aigudesàd altu a. 

 
Pl olà oà pl olsà deà dist i u i à d ele e tsà deà segu etatà pe à aà l úsà ià a te i e tà
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poste io àdeàl o aàe e utadaà * . 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d e uips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Es alesàdeàgatàa àe lava e tàd a essosàiàe uipa e tàdeà“istema de Protecció Col·lectiva. 
- ‘epla teigàd a o atgesàiàs golesàpe àaà i tu o sàe àfaça es,à e e eies,àfi est alsàiàpatis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Es alaàd i e disài/oà egaàt tilàig ífugaàd eva ua i . 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Pl olàd eva ua i ài te aàd a ide tatsà * . 
 

- Pl olàdeà a e sàpe àaàeva ua i àd a ide tatsàe ào esàu a es. 
- Pl olàdeà a ete esàpe àaàeva ua i àd a ide tatsàe ào esàaïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà,àade uada e tàp oto olitzat,àelàdo u e tàofi ialà Lli eàd i id ies ,àfa ilitatàpelàCol·legià
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la 
direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones 
o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que 
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la 
notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que 
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 
aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa 
una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
P oje tista,àCoo di ado àdeà“egu etat,àDi e i àd O aàoàDi e i àFa ultativaàià‘ep ese ta tà“i dical Delegat 
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de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assu idesà o t a tual e t,àaà laàpe so aà físi a,à ju ídi aàoà o po a i à ueà ti guesàaà eàdesig a àaà l efe te,à à
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació o t a tualà o te pladaàe àl apa tatà . .àdelàp ese tàPle ,àju tà
a àelsàte i isàiàp ovisio sàdeàtotsàelsàdo u e tsàa uíài o po atsàpe à efe ia,à o stituei e àl a o dàpleà
i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
e dossa e tà oà ep ese ta io sà alà Co t a tista,à e epteà lesà ueà s esta lei i à e p essa e tà itja ça tà
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

Elà P o oto à ià elà Co t a tistaà s o liga an a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Co t a teà i,à e à o se ü ia,àpod a àse à i pug atsàdava tà l o d eà ju isdiccional contenciós-administratiu 
d a o dàa àlaà o ativaà egulado aàdeàl es e tadaàju isdi i . 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
e àelàde u sàdeàlaà eda i àdeàl E““à oàEB““ ,ào ligat iaàoà o,à ueàpuguià sse àd apli a i . 
 
A títol orientatiu, i sense carà te à li itatiu,à s adju taà u aà ela i à deà o ativaà apli a le.à Elà Co t a tista,à oà
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 ‘egla e toàdeàsegu idadàeàhigie eàe àelàt a ajoàe àlaài dust ia de la construcción. OM  20 de mayo 
deà à BOEà à deà ju ioà deà .à Modifi adaà pe à O de à à deà di ie eà deà à BOEà à deà
fe e oà deà à ià O de à à deà deà septie eà à BOEà à deà à o tu eà deà .à De ogadaà
pa ial e tàpe à O de à àdeàe e oàde à BOEà àdeàfe e oàdeà àià ‘.D.à / à BOEà à
deà ovie eàdeà . 

 O de a zaàla o alàdeàlaà o st u i ,àvid ioà à e i a.àOMà à àdeàagostoàdeà à BOEà ,à ,à ,à àdeà
septie eàdeà ,àe àvigo à apítolsàVIàiàXVIàiàlesà odifi a io sà O de à àdeà a zoàdeà à BOEà

àdeà a zoàdeà ,à O de à àdeàjulioà BOEà àdeàagostoàdeà àià O de à àdeàjulioàdeà à
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BOEà àdeàjulioàdeà .àDe ogadaàpa ial e tàpe à O de à àdeàdi ie eà BOEà àdeàdi ie eà
deà . 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
deà ,àe àvigo àpa tsàdelàtítolàII.àDe ogadaàpa ial e tàpe à ‘.D.à / à BOEà àdeà ovie eà
deà ,à Le à / à BOEà àdeà ovie eàdeà ,à‘.D.à / à BOEà àdeàa ilàdeà ,à
‘.D.à / à BOEà à deà a oà deà ,à ‘.D.à / à BOEà à deà a oà deà ,à ‘.D.à

/ à BOEà àdeà ju ioàdeà ,à ‘.D.à / à BOEà àdeàagostoàdeà ,à ‘.D.à / à
BOEà àdeàju ioàdeà àià ‘.D.à / à BOEà àdeàa ilàdeà . 

 Cuad oàdeàe fe edadesàp ofesio ales.à‘.D.à à / à BOEà àdeàagostoàdeà .àModifi adaà
pe à ‘.D.à / àdeà àdeà ovie eà BOEà àdeàdi ie eàdeà .à  

 ‘egula i àdeàlaàjo adaàdeàt a ajo,àjo adas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio 
BOEà àdeà julioàdeà .àModifi adaàpe à ‘.D.à / à BOEà àdeàdi ie eàdeà ,à ‘.D.à

/ à BOEà à deà ovie eà à ià a ul·ladaà pa ial e tà pe à ‘.D.à / à deà à deà
septiembre (BOEà àdeàseptie eàdeà . 

 O de à deà à deà septie eà deà ,à po à laà ueà seà esta le eà elà odeloà deà li oà deà i ide iasà
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de . 

 Esta le i ie toàdeà odelosàdeà otifi a i àdeàa ide tesàdeàt a ajo.àOMà à àdeàdi ie eàdeà à
BOEà àdeàdi ie eàdeà . 

 I st u e toà deà atifi a i à deà à deà julioà deà à delà Co ve ioà deà à deà ju ioà deà à so eà
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE 
deà à à deà ovie eàdeà . 

 Le àdeàp eve i àdeà iesgosàla o ales.àLe à / àdeà ovie eà BOEà àdeà ovie eàdeà .à
Co ple e tadaàpe à ‘.D.à / àdeà àde ju ioà BOEà àdeàju ioàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà a zo,àpo à laà ueàseàap ue aàelà egla e toàso eà otifi a i àdeà
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 

. 

 ‘eal Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septie eàdeà . 

 ‘egla e toà deà losà se vi iosà deà p eve i .à ‘.D.à à / à deà à deà e e oà BOEà à deà e e oà deà
.àCo ple e tatàpe à O de àdeà àdeàa il deà à BOEà àdeàa ilàdeà àià ‘.D.à / à

BOEà àdeàju ioàdeà .àModifi atàpe à ‘.D.à / àdeà àdeàa ilà BOEà àdeà a oàdeà àià
‘.D.à / à BOEà àdeà a oàdeà . 

 Disposi io esà í i asàdeàsegu idadà àsaludàe àlosàluga esàde trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril 
deà à BOEà àdeàa ilàdeà .àCo ple e tatàpe à O de àTá“/ / à BOEà àdeào tu eàdeà

àià odifi atàpe à ‘.D.à / à BOEà àdeà ovie eàdeà . 

 Disposi io esà í i asà deà segu idadà à saludà relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
deà à BOEà àdeàa ilàdeà . 

 Disposi io esà í i asàdeàsegu idadà àsaludàpa aàlaàutiliza i àpo  los trabajadores de los equipos de 
t a ajo.à‘.D.à / àdeà àdeàjulioà BOEà à àdeàagostoàdeà . 

 Disposi io esà í i asà desti adasà aà p otege à laà segu idadà à laà saludà deà losà t a ajado esà e à lasà
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiemb eà BOEà à àdeào tu eàdeà . 

 Disposi io esà í i asàdeàsegu idadà àsaludàe àlasào asàdeà o st u i .à‘.D.à à / àdeà àdeà
o tu eà BOEà àdeào tu eàdeà .àModifi atàpe à ‘.D.à / à BOEà àdeà ovie eà àià
‘.D.à / à BOEà àdeà a oàdeà .àCo ple e tatàpe à ‘.D.à / à BOEà àdeàagostoàdeà
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. 

 O d eàdeà àdeàge e àdeà ,àpe à laà ualà s ap ovaàelà odelàdeàLli eàd'I id iesàe à lesào esàdeà
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 Disposi io esà í i asà deà segu idadà à saludà e à elà t a ajoà e à elà itoà deà lasà e p esasà deà t a ajoà
te po al.à‘.D.à / àdeà àdeàfe e oà BOEà à àdeàfe e oàdeà . 

 Le à / ,àdeà àdeà ovie e,àdeàO de a i àdeàlaàEdifi a i à BOEàdeà àdeà ovie eàdeà . 

 P ote i à deà laà segu idadà à laà saludà deà losà t a ajado esà o t aà losà iesgosà ela io adosà o à losà
age tesà uí i osàdu a teàelàt a ajo.à‘.D.à / àdeà àdeàa ilà BOEà àdeà a oàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àde 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ- à BOEà àdeà àdeà a oàdeà .àCo ple e tat 
pe à ‘.D.à / à BOEà àdeào tu eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàjulio,àpo àelà ueàseàap ue aàelà‘egla e toàso eàp ote i àsa ita iaà
o t aà adia io esàio iza tesà BOEàdeà àdeàjulioàdeà . 

 Le à / ,à deà à deà di ie e,à de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
la o alesà BOEàdeà àdeàdi ie eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàdi ie e,àso eàsegu idadàge e alàdeà losàp odu tosà BOEà àdeà
e e oàdeà . 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 De età / ,à deà à d octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
DOGCàDia iàOfi ialàdeàlaàGe e alitatàdeàCatalu aàdeà àd o tu eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,à deà àdeà ovie e,àpo àelà ueà seà odifi aà elà‘.D.à / ,à deà àdeà
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE 
deà àdeà ovie eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà a zo,àpo àelà ueà seàap ue aà laà lasifi a i à de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
esiste iaàf e teàalàfuego . 

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà ovie e,à so eà laà p ote i à deà laà saludà à segu idadà deà losà
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
e i as . 

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà a o,à po à elà ueà seà egula à lasà ope a io esà deà t a spo teà deà
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 11 àdeà àdeà a o . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà a o,àpo àelà ueàseà odifi a àelà‘.D.à / ,àdeà àdeàe e o,àpo à
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
BOEà àdeà àdeà a o .à  

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà a o,à so eà e uisitosà í i osà deà segu idadà e à losà tú elesà deà
a ete asàdelàEstado . 

 Le ào di a iaà / à egulado aàde la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 
àdeào tu e .à  
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 Le à o g i aà / ,à deà à deà a zo,à pa aà laà igualdadà efe tivaà deà uje esà à ho esà BOEà à deà
a zoàdeà .à  

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàagosto,àpo àelà ue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
egulado aàdeàlaàsu o t ata i àe àelà“e to àdeàlaàCo st u i à BOEà àdeà àdeàagosto . 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ovie e,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘egla e toàso eà otifi a i à
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

/ àdelàPa la e toàEu opeoà àdelàCo sejoà ‘egla e toà‘EáCH . 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 ‘ealàDe etoà / ,à deà à deà a zo,à po à elà ueà seà odifi aà elà ‘ealàDe etoà / ,à deà à deà
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
t a ajado aàe a azada,à ueàha aàdadoàaàluzàoàe àpe íodoàdeàla ta ia . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà a zo,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
de ivadosàoà ueàpueda àde iva seàdeàlaàe posi i àaàvi a io esà e i as . 

 ‘ealàDe etoà / àdeà àdeà a zo,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
elàse to àdeàlaà o st u i à BOEà àdeà àdeà a zoàdeà . 

 I st u e toàdeà‘atifi a i àdelàCo ve ioà ú e oà àdeàlaàOIT,àso eàelà a oàp o o io alàpa aàlaà
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 

. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
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utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 
18 de novimebre de 2010).'' 

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà ju io,à po à elà ueà seà esta le e à losà ite iosà si osà so eà laà
organización de recursos para desarrollar laàa tividadàsa ita iaàdeàlosàse vi iosàdeàp eve i .  

 Le à / ,àdeà àdeàjulio,àdeà esiduosà àsuelosà o ta i ados.  

 Le à / ,àdeà àdeào tu e,àGe e alàdeà“aludàPú li a.  

 ‘eal Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Le àdeàCo t atosàdelà“e to àPú li o.  

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su 
anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante 
el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, 
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo 
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
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 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
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 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 Di e tivaà / /Eu ato àdelàCo sejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/4 /Eu ato à à / /Eu ato .  

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà a o,à po à elà ueà seà ap ue a à elà ‘egla e toà so eà o di io esà
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

 O de àP‘E/ / ,àdeà àdeàjulio,àpo àlaà ueàseà odifi aàelàa e oàIàdelà‘ealàDe etoà / ,àdeà
16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas.  

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 ‘egla e toà UE à oà / àdeàlaàCo isi ,àdeà àdeà ovie eàdeà ,àso eàlaàespe ifi a i à
técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario 
deàlaàU i àEu opea.  

 ‘egla e toà UE à / àdeà laàCo isi ,àdeà àdeàfe e oàdeà ,àpo àelà ueàseà odifi a ,à o à
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y 
X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evalua i ,àlaàauto iza i à àlaà est i i àdeàlasàsusta iasà àp epa adosà uí i osà ‘EáCH .  

 ‘egla ento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
laà est i i àdeàlasàsusta iasà àp epa adosà uí i osà ‘EáCH .  

 ‘ealà de etoà / ,à deà à deà julio,à po à elà ueà seà odifi a à elà ‘ealà De etoà / ,à deà à deà
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : 
el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.  

 ‘ealà de etoà / ,à deà à deà septie e,à po à elà ueà seà ap ue a à edidasà deà o t olà deà losà
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervenga àsusta iasàpelig osas.  

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeào tu e,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà
e e o,àpo àelà ueàseàap ue aàelà‘egla e toàdeàlosà“e vi iosàdeàP eve i .  

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeào tu e,àpo àelà ue se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
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junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar 
laàa tividadàsa ita iaàdeàlosàse vi iosàdeàp eve i .  

 O de àE““/ / ,àdeà àdeào tu e,àpor la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
a tividadàdeàaudito íaàdelàsiste aàdeàp eve i àdeàlasàe p esas.  

 O de à P‘E/ / ,à deà à deà ovie e,à po à laà ueà seà a tualizaà laà I st u i à T nica 
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, 
ap o adoàpo à‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàfe e o.  

 ‘ealà de etoà / ,à deà àdeà ovie e,àpo àelà ueà seà ap ue aàelà Pla à EstatalàdeàP ote i à
Civilàa teàelà‘iesgoà‘adiol gi o.  

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
“egu idadàI dust ial.  

  

4.2. Condicions ambientals 
 

 O d eàdeà àdeàju àdeà ,àso eài s ip i àd empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Ge e alitatàdeàCatalu aàdeà àd agostàdeà . 

 O d eàdeà àdeàju àdeà ,àso eà egist eàdeàdadesàdeà o t olàdeàl a ie tàla o alàiàvigil iaà di aà
e àe p esesàa à is àd a ia tà DOGCàDia iàOficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà fe e o,à so eà laà p eve i à à edu i à deà laà o ta i a i à delà
edioàa ie teàp odu idaàpo àelàa ia toà BOEàdeà àdeàfe e oàdeà . 

 ‘ealà De etoà /1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
ela io adosà o àlaàe posi i àaàage tesà iol gi osàdu a teàelàt a ajoà BOEàdeà àdeà a oàdeà .à
Modifi atàpe à O de àdeà àdeà a zoàdeà . 

 ‘ealà De etoà / ,à de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

.à Modifi atà pe à ‘ealà De etoà / à BOEà deà à deà ju ioà deà à ià ‘ealà De eto 
/ à BOEàdeà àdeàa ilàdeà . 

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeàfe e oàdeà ,àpo àelà ueàseà egula àlasàe isio esàso o asàe àelà
e to oàde idasàaàdete i adasà ui asàdeàusoàalàai eàli eà BOEàdeà àdeà a zoàdeà .àModifi atà
pe à ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà àdeà a oàdeà . 

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà ju io,à so eà laà p ote i à deà laà saludà à laà segu idadà deà losà
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 
18  de junio de 2003). 

 Le ào di a iaà / àdelà‘uidoàdeà àdeà ovie eà BOEàdeà à ovie eàde .àDese volupadaà
pe à ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà àdeàdi ie eàdeà àià ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà

àdeào tu eà . 

 P ote i àdeàlosàt abajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de a zoàdeà .à  

 ‘ealà de etoà / ,à deà à deà o tu e,à po à elà ueà seà desa ollaà laà Le à / ,à deà à deà
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
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BOEàdeà àdeào tu eàdeà . 

 Le à / ,à deà à deà ovie e,à deà alidadà delà ai eà à p ote i à deà laà at sfe aà BOEàdeà à deà
ovie eàdeà . 

  

4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ovie e,àpo àelà ueàseàap ue aàelà‘egla e toàdeàI stala io esàdeà
P ote i àCo t aàI e diosà ‘IPCI à BOEàdeà àdeàdi ie eàdeà .àCo ple e tatàpe à O de àdeà
16 de abril de 1998 BOEàdeà àdeàa ilàdeà àià O de àdeà àdeàjulioàdeà à BOEàdeà àdeàagostoà
deà . 

 De età / ,àdeà àdeà a ç,àpelà ualàs esta lei e à esu esàdeàp eve i àd i e disàfo estalsà DOGCà
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeà fe e o,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘ealàDe etoà / àdeà àdeà
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 
deà àdeàfe e o . 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 ‘egla e toà deà lí easà a easà deà altaà te si .à ‘.D.à / à deà à deà ovie eà BOEà deà
di ie eàdeà .à‘e tifi at:à BOEà àdeà a zoàdeà .àEsàderoga amb efectes de 19 de setembre 
deà ,àpe à ‘.D.à / à BOEà àdeà a zoàdeà . 

 O de à deà à deà julioà deà ,à po à laà ueà seà ap ue aà laà No aà Te ol gi aà NTE-IEE/1978, 
I stala io esàdeàele t i idad:àalu adoàe te io à BOEàdeà àdeàagosto deà . 

 ‘esolu i à deà à deà ove eà deà ,à pe à laà ualà s esta lei à u à e tifi atà so eà o pli e tà deà lesà
dist iesà egla e t iesà d o esà ià o st u io sà aà lí iesà el t i uesà DOGCà Dia ià Ofi ialà deà laà
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 Le à / ,àdeà àdeà ovie eàdeà ,àdelà“e to àEl t i oà BOEàdeà àdeà ovie eàdeà .à
Co ple e tadaàpe à ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà àdeàdi ie eàdeà . 

 Lleià / ,à deà à deà aig,à d o de a i à a ie talà deà l e llu e a e t per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ju io,àso eàdisposi io esà í i asàpa aà laàp ote i àdeà laàsaludà à
seguridad de los trabajadores frente al riesgoàel t i oà BOEàdeà àdeàju ioàdeà . 

 De età / ,à deà à deà dese e,à pelà ualà s ap ovaà elà ‘egla e tà delà su i ist a e tà el t i à
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 ‘egla e toàele t ot cnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
deà . 

 “e te iaàdeà àdeàfe e oàdeà ,àdeà laà“alaàTe e aàdelàT i u alà“up e o,àpo àlaà ueàseàa ulaàelà
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
De etoà / ,àdeà àdeàagosto . 

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeàfe e o,àdelàMi iste ioàdeàI dust ia,àTu is oà àCo e ioàpo àelà ueà
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 



Estudi de segu etat i salut del P oje te exe utiu pe  a l’ade ua i  i l’a a ja e t del sego  t a  de l’Anella Verda de Terrassa 

 
 
 

 

 Pàgina:  107 
 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 
.à  

 I st u io esà T i asà Co ple e ta iasà delà ‘egla e toà ele t ot i oà deà ajaà te si :à ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT- àI stala io esàp ovisio alesà àte po alesàdeào as . 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 O de àdeà àdeàjulio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 
àdeàagostoàdeà . 

 O de àdeà àdeà à a oàde 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
o asà BOEàdeà àdeà ju ioàdeà .àModifi adaàpe à O de àdeà àdeà a zoàdeà à BOEàdeà àdeà
a zoàdeà .à Esàde ogaàa àefe tesàdeà àdeàdese eàdeà ,àpe à ‘ealàDe etoà / 08 

BOEàdeà àdeào tu eàdeà . 

 ‘egla e toàdeà e ipie tesàaàp esi .à‘.D.à / àdeà àdeàa ilà BOEàdeà àdeà a oàdeà .à
Modifi atà pe à ‘.D.à / à BOEà deà à deà a zoà deà à ià ‘.D.à / à BOEà deà à deà
ovie eàdeà . 

 ‘eglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
deà àdeàdi ie eàdeà .àDe ogatàpa ial e tàpe à ‘.D.à / à BOEàdeà àdeàseptie eàdeà

. 

 ‘ealàDe etoà / ,à deà à deà a zo,à po à elà ueà seà di tan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
a ejoà e i oà BOEàdeà àdeà a oàdeà .à à  

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ovie e,àpo àelà ueàseàdi ta àlasàdisposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
ie osàso eà a ui asà BOEàdeà àdeàdi ie eàdeà .àModifi atàpe à ‘ealàDe etoà / à

BOEàdeà àdeàfe e oàdeà . Esàde ogaàa àefe teàdeà àdeàdese eàdeà ,àpe à ‘ealàDe etoà
/ à BOEàdeà àdeào tu eàdeà . 

 ‘esolu i àdeà àa ilàdeà ,àdeàlaàDi e i àGe e alàdeàTe ologíaà à“egu idadàI dust ialàpo àlaà ueà
se autoriza la instalación de ascensoresàsi à ua toàdeà ui asà BOEàdeà àdeàa ilàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàa il,àso eàdisposi io esà í i asàdeàsegu idadà àsaludà elativasàalà
t a ajoà o àe uiposà ueài lu e àpa tallasàdeàvisualiza i à BOEàdeà àdeàa ilàdeà . 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
deàp ote i àI dividual.à‘Dà à / àdeà àdeà a oà BOEà àdeàju ioàdeà . 

 ‘ealà De etoà / ,à deà à deà julioà po à elà ueà seà esta le e à lasà disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 
deà .àModifi atàpe à ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà àdeà ovie eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,à deà à deàagosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre 
deà .àCo ple e tatàpe à ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà àdeào tu eàdeà . 

 ‘esolu ión de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 

. 

 ‘ealà de etoà / ,à deà à deà a o,à po à elà ualà seà dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
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modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de a oàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ovie e,àdelà‘egla e toàdeàsegu idadàe à lasà ui as,àpo àelà
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000) . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ovie e,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘ealàDe etoà / ,àdeà
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
deà ovie eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà ovie eàdeà ,àso eàlaàp ote i àdeàlaàsaludà àlaàsegu idadàdeà
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
e i asà BOEàdeà àdeà ovie eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeào tu e,àpo àelà ueàseàdi ta àlasàdisposi io esàdeàapli a i àdeàlaà
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 

/ /CEEà à / /CE.  

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeàjulio,àpo àelà ueàseàesta le e àlosà e uisitosàese ialesàdeàsegu idadà
para la come ializa i àdeàlosàe uiposàaàp esi .  

 ‘ealàde etoà / ,àdeà àdeàjulio,àpo àelà ueàseàesta le e àlosà e uisitosàese ialesàdeàsegu idadà
pa aàlaà o e ializa i àdeàlosàe uiposàaàp esi .  

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

ITCà– MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo 
deà à BOEàdeà à àdeàju ioàdeà .à à Modifi a i :à O de àdeà àdeào tu eàdeà à BOEàdeà àdeà
ovie eàdeà ,à O de àdeà àdeà a oàdeà à BOEàdeà àdeàju ioàdeà ,à O de àdeà àdeà
ovie eàdeà à BOEàdeà àdeà ovie eàdeà àià O de àdeà àdeà a zoàdeà à BOEàdeà àdeà

a ilàdeà . 

ITCà– MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 
.àModifi a i :à O de àdeà àdeào tu eàdeà à BOEà àdeào tu eàdeà .à áuto iza i àdeà

instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septie eàdeà .à áuto iza i àdeàlaài stala i àdeàas e so esàsin cuarto de máquinas. Resolución 
deà àdeàa ilàdeà à BOEàdeà àdeàa ilàdeà . 

ITCà– MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 
deàjulioàdeà . 

ITCà– MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 
. 

ITCà– MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autop opulsadas.à‘Dà / àdeà àdeà a oàdeà à BOEà àdeàjulioàdeà . 

ITCà - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
a ilàdeà à BOEà àdeàa ilàdeà .à  

No aà UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
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inspecciones de las plataformas elevadoras móvilesàdeàpe so alà PEMP . 
 

  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 Co e ializa i à à li eà i ula i n intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
/ àdeà àdeà ovie eà BOEà àdeàdi ie eàdeà .àModifi atàpe à OMàdeà àdeà a oàdeà
,àpe à ‘.D.à / àdeà àdeà fe e oà BOEà àdeà a zoàdeà à iàpe à laà ‘esolu i àdeà àde 

a oàdeà à BOEà àdeàjulioàdeà .àCo ple e tatàpe àlaà ‘esolu i àdeà àdeàa ilàdeà à BOEà
deà à deà a oà deà ,à ‘esolu i à deà à deà a zoà deà à BOEà deà à deà a ilà deà ,à
‘esolu i àdeà àdeàa ilàdeà à BOEàdeà àdeàju ioàdeà ,à ‘esolu i àdeà àdeàjulioàdeà à
BOEà deà à deà septie eà deà à ià ‘esolu i à deà à deà septie eà deà à BOEà deà à deà
septie eàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàfe e oà,àpo àelà ueàseà odifi aàelà‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeà
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
O de àdeà àdeàfe e oàdeà à BOEàdeà àdeà a zoàdeà . 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utiliza i àpo àlosàt a ajado esàdeàe uiposàdeàp ote i ài dividual .à  

 De isi à deà laàCo isi ,à deà àdeà a zoàdeà ,à elativaà aà laà pu li a i n de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C à ] . 

 Di e tivaà / /UEàdelà Pa la e toàEu opeoà àdelàCo sejo,à deà àdeà a oàdeà ,à elativaà aà laà
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
p esi à efu di i .  

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

 Disposi io esà í i asàe à ate iaàdeàseñaliza i n de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
BOEà àdeàa ilàdeà . 

 O de àdeà àdeàagostoàdeà àso eà“eñaliza i ,à aliza ie to,àdefe sa,àli piezaà àte i a i àdeà
o asàfijasàe àvíasàfue aàdeàpo ladoà BOEàdeà àdeàseptie eàdeà . 

 No esàso eàse alitza i àd o esàe à a ete es.à I st u i à . .àICàdelàMOPU . 
  

4.8. Diversos 
 

 O de à deà à deà a zo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
“egu idadàMi e aà BOEàdeà àdeàa ilàdeà .àModifi adaàpe à O de àdeà àdeàa ilàde 1987 (BOE 
deà àdeà a oàdeà àià O de àdeà àdeàjulioàdeà à BOEàdeà àdeàagostoàdeà . 

 O de à deà à deà ju ioà deà à so eà Cataloga i à à Ho ologa i à deà losà e plosivos,à p odu tosà
e plosivosà àsusàa eso iosà BOEàdeà àdeàjulioàdeà . 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeàfe e o,àpo àelà ueàseàap ue aàelà‘egla e toàdeàe plosivosà BOEàdeà
àdeà a zoàdeà .àModifi atàpe à ‘ealàDe etoà / à BOEàdeà àdeà a zoàdeà àià O de à
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INT/ / à BOEà ú .à àdeà àdeàdi ie eàdeà .àCo ple e tadaàpe àlaà ‘esolu i àdeà à
deàagostoàdeà à BOEàdeà àdeàseptie eàdeà ,à O de àP‘E/ / à BOEàdeà àdeàfe e oà
deà ,à O de àP‘E/ / à BOEàdeà àdeà a zoàdeà àià O de àP‘E/ / à BOEàdeà àdeà
fe e oàdeà . 

 O den de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
di ie eàdeà .àModifi adaàpe à O de àTá“/ / à BOEàdeà àdeà ovie eàdeà . 

 O de àdeà àdeà a oàdeà ,àpo à laà ueà seà odifi aà ià de oga à laàO de àdeà àdeào tu eàdeà à
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de 
a zoà BOEàdeà àdeà a oàdeà .àModifi adaàpe àlaà O de àdeà àdeàa ilàdeà à BOEàdeà àdeà
a oàdeà . 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
egist oà BOEà deà à deà di ie eà deà .à Co ple e tatà pe à O den TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
e e oàdeà . 

 ‘esolu i àdeà àdeàagostoàdeà ,àdeà laàDi e i àGe e alàdeàT a ajo,àpo à laà ueàseà i s i eàe àelà
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 
de 20 . 

 Convenis col·lectius. 

 ‘ealàDe etoà / ,àdeà àdeào tu e,àpo àelà ueàseà egula àlosàp odu tosàsa ita iosà BOEà àdeà
àdeà ovie eàdeà .  

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 Di e tivaà / /UEàdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).  

 O de à P‘E/ / ,à deà à deà diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de 
los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de 
Explosivos.  

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L à á t.à ,à à delà ‘.D.à à /à ,à deà à d o tu e,à a t à pe à alà se to à deà laà o st u i ,à laà e essitatà
d esti a à l apli a i à deà laà “egu etatà ià “alutà o à u à ostà à afegit à aà l'Estudià deà “eguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
Elàp essupostàpe àaàl'apli a i àiàe e u i àdeàl estudiàdeà“egu etatàià“alut,àhau àdeà ua tifi a àelà o ju tàdeà
despeses àp evistes,àta tàpelà ueàesà efe ei àaà laàsu aàtotalà o àaà laàvalo a i  u it iaàd ele e ts,àa à

referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d ele e tsàoàope a io sàdeàdifí ilàp evisi . 
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Elsàa ida e ts,à ualitatsàiàvalo a i à e ollidesàe àelàp essupostàdeàl Estudiàde Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
p viaàjustifi a i àt i aàdeguda e tà otivada,àse p eà ueàai à oàsuposiàdis i u i àdeàl i po tàtotalà ià
dels nivellsà deà p ote i à o ti gutsà e à l Estudià deà “egu etatà ià “alut.à áà a uestsà efe tes,à elà p essupostà delà
E.“.“.àhau àd a a ài o po a tàalàp essupostàge e alàdeàl o aà o àu à apítolà sàdelà atei . 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
osà legalà ua àelà legislado à i di aà ue,à oà s i lou a àe àelàp essupostàdeà l Estudiàdeà“egu etatà ià “alutàelsà

costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l apli atàe àelàp ese tàE.“.“.àe àl apa tatà elatiuàaàMedisàáu ilia sàd UtilitatàP eve tivaà MáUP . 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

“ià àelàP essupostàdeà“egu etat,àa à ite isàdeà “egu etatàI teg ada àhau iaàd esta ài l sàen les partides del 
P oje te,àdeàfo aà oàseg ega le,àpe àlesào esàdeàCo st u i ,àesàp e isaàl'esta li e tàd u à ite ià espe teàaàlaà
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
 
Elàp essupostàdeàsegu etatàiàsalutàs a o a àd a o dàa àelà ueài di uiàelà o espo e tà o t a teàd o a.à  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 
esà a ti d àdu a tàlaàtotalitatàdeàl e e u i à ate ialàdeàlesào es. 
 
Excepcionalment, ua àelà o t a teàs hagiàe e utatàe àu à %à ià t a s o egutà o àaà í i àu àa àdesàdeà laà
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
o te platsàe àelàTítolàIVàdelà‘.D.àLegislatiuà à/à ,àdeà àdeàju ,àpelà ueàs ap ovaàelàte tà ef sàdeàlaàLleiàdeà

Contractes de les Administracions Públiques. 
  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
Laà eite a i à d i o pli e tsà e à l apli a i à delsà o p o isosà ad ui itsà e à elà Plaà deà “egu etatà ià “alut,à aà iteri per 
u a i itatà delà Coo di ado à deà “egu etatà ià “alutà ià delsà esta tsà o po e tsà deà laà Di e i à d O aà oà Di e i à
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  %àdelàBe efi iàI dust ialàdeàl o aà o t a tada 
2.- LLEU : %àdelàBe efi iàI dust ialàdeàl o aà o t a tada 
3.- GREU : %àdelàBe efi iàI dust ialàdeàl o aà o t a tadaà  
4.- MOLT GREU : %àdelàBe efi iàI dust ialàdeàl o aà o t a tada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

deà l o aà o t a tadaà +à P duaà d ho ologa i à o à
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
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La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Totà seguità s a o e e àaà títolào ie tatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 
de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 

 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 
Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció o e to aà hagià d ope a à so eà laà o du taà hu a aà oà so eà elsà fa to sà
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 

 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
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- Disciplina 
- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

 P og a aài pla tatàaàl'e p esa,àdeàQualitatàTotalàoàelà egla e ta iàPlaàd á i àP eve tiva.à  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 
relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-seàespe ífi a e tàalàPlaàdeà“egu etat,àlaàsevaà ela i àa àl o ga ig a aàge e alàdeà“egu etatàià
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
ualifi a i à e ess iaà o fo eàalà‘.D.à à/ à ‘egla e toàdeàlosà“e vi iosàdeàP eve i .àE àtot cas el 

constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L e p esa iàCo t a tistaà o àaà i à espo sa leàdeà laà“egu etatà ià“alutàdeà laàsevaàe p esa,à à hau àdeà
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic 
anual. 

 
Pa al·lela e tàl e uipà di àdelà“e veiàdeàP eve i àdeàl'e p esaà P opi,àMa o u at,àoàassistitàpe àMútuaà
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'a o dà a à lesà e essitatsà deà disposa à d u à i te lo uto à alte atiuà e à a s iaà delà Capà d O aà esà
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
“ a omenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petitesà u esàiào ga itza àl eva ua i àdelsàa ide tatsàalsà e t esàassiste ialsà ueà o espo guià ueàaà sàaà

sàse àl e a egatàdelà o t olàdeàlaàdotació de la farmaciola. 
 
áà efe tesà p ti s,à ià a à i depe d iaà delà Co it à deà “egu etatà ià “alut,à sià laà i po t iaà deà l o aà hoà
a o sella,à esà o stitui à aà peuà d'o aà u aà Co issi à T i aà I te e p esa ialà deà ‘espo sa lesà deà
“egu etat ,à i teg atà pelsà i sà ‘espo sa lesà T i sà deà lesà E p esesà pa ti ipa tsà aà adaà faseà d o a,à
a uestaà o issi àesà eu i à o àaà í i à e sual e t,àiàse àp esididaàpelàCapàd'O aàdelàCo t a tista,à
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 

Ésàu à o ju tàdeàpe esàoà ga sàu itsàe t eàsi,àdelsà ualsàu àalà e sà sà ilài,àe àelàseuà as,àd ga sàd a io a e t, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en 
pa ti ula àdesti adaàaàlaàt a sfo a i ,àt a ta e t,àdesplaça e tàiàa io a e tàd u à ate ial. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

 U à atei à e uipà i te a via le,à ueà odifi uià laà fu i à d u aà ui a,à ueà esà o e ialitzaà e à
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màqui a,àaàu aà s ieàd ellesàoàaàu à t a to ,à
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Qua àl e uip,à ui aài/oà ui aàfe a e taàdisposiàdeà o po e tsàdeàsegu etatà ueàesà o e ialitzi àpe àsepa atà
per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
“egu etatàià“alutàlaà o side a i àdeàMitj àáu ilia àd UtilitatàP eve tivaà MáUP . 

 

 Característiques 
 
Elsà e uipsàdeà t e allà ià ui esà a i a à a o pa atsàd u esà i st u io sàd utilitza i ,à estesesàpelà fa i a tà oà
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
a te i e tàiàve ifi a i àt i a,àesta tàajustatsàaàlesà o esàUNEà ueàliàsigui àd apli a i .àPo ta a àaà sàaà

més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 
 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Co t ase aàd ho ologa i àCEàià e tifi atàdeàsegu etatàd úsàd e titatàa editada,àsiàp o edei . 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 
i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Ele ió d’u  E uip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 

Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Co di io s d’utilitza ió dels E uips, Mà ui es i/o Mà ui es fe a e tes 
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Són les contemplades e à l á e à IIàdelà‘.D.à ,àdeà àdeà juliolà so eà Disposi io sà í i esàdeà“egu etatà ià
“alutàpe àaàlaàutilitza i àpelsàt e allado sàdelsàE uipsàdeàt e all : 
 
 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 “eà segui a à es upolosa e tà lesà e o a a io sà d e agatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
o ti gudesàe àlaàsevaà à Guiaàdeà a te i e tàp eve tiu . 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

 L e agatze atge,à o t olàd estatàd utilitza i à iàelsà lliu a e tsàd E uipsàesta a àdo u e tadesà ià
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
t i ,àdelegatàpe àl usua i. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries elatives a la segu etat de les à ui es, t a sposi io s i dates d’e t ada e  
vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Di e tivaà delà Co sellà / /CEE,à deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de / / à D.O.C.E.à Nú .à Là ,à deà / / .à á uestesà à di e tivesà s ha à
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

T a sposadaà pelà ‘eialà De età / ,à deà à deà ove eà B.O.E.à d / / ,à odifi atà pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

E t adaàe àvigo àdelà‘.D.à / :àl / / ,àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 
 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Ca eto sàauto oto sàdeà a ute i :àl / / ,àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 
 M ui esàpe àaàeleva i àoàdesplaça e tàdeàpe so es:àelà / / ,àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. I“PàC ,àdeà / / :àelà / / ,àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 
 Ma at:àelà / / ,àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 
 

Altres Directives. 

 

 Di e tivaà delà Co sellà / /CEE,à deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà lesà legisla io sà delsà Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

E t adaàe àvigo àdelà‘.D.à / :àl / / . 
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Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitoriàfi sàl / / . 
áàa uestà espe teàveu eàta àlaà‘esolu i àd / / àdeàlaàDi e i àGe e alàdeàTe ologiaàià“egu etatà
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Di e tivaà delà Co sellà / /CEE,à deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà lesà legisla io sà delsà Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives 
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

T a sposadesà pelà ‘eialà De età / ,à d à d o tu eà B.O.E.à deà /10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

E t adaàe àvigo àdelà‘.D.à / :àl / / àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà lesà legisla io sà delsà Estatsà

membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

T a sposadesà pelà ‘eialà De età / ,à d à deà a çà B.O.E.à d / / ,à odifi atà pelà ‘eialà De età
/ ,àd àdeàdese eà B.O.E.àdeà 8/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

E t adaàe àvigo àdelà‘.D.à / :àelà / / àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / .àE t adaàe àvigo àdelà
‘.D.à / :àelà / / .àE t adaàe àvigo àdeàl O d eàdeà / / :àelà / / . 

 Directivaà delà Co sellà / /CEE,à deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà lesà legisla io sà delsà Estatsà
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

E t adaàe àvigo àdelà‘.D.à / :àelà / / àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / .àE t adaàe àvigo à
del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directivaà delà Pa la e tà Eu opeuà ià delà Co sellà / /CE,à deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposadaàpelà‘eialàDe età / ,àd àdeà a çà B.O.E.àdeà / / . 
E t adaàe àvigo :àl / / àa àpe íodeàt a sito iàfi sàl / / . 

 Di e tivaà delà Pa la e tà Eu opeuà ià delà Co sellà / /CE,à deà / / ,à elativaà aà l ap o i a i à deà lesà
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l ap o i a i  deà lesà legisla io sà delsà Estatsà e esà so eà dete i a i à deà l e issi à so o aà deà
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

T a sposadesà pelà ‘eialà De età / ,à deà à deà fe e à B.O.E.à d / / ;à O d eà Mi iste ialà deà
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut 
per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

E t adaàe àvigo :à elà / / à e epteàpe à l apa tatà àdeà l á e à là ià elsàapa tatsà à ià àdeà l á e à II,à ueà
entren en vigor el 5/12/98. 
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 No ativa d’apli a ió est i gida 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qualà s ap ovaà laà I st u i à T i aà Co ple e t iaà M“G-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
B.O.E.àd / / . 

 O d eàMi iste ial,àdeà / / ,àpe à laà ualàs ap ovaà laà Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
delà ‘egla e tà d ápa ellsà d Eleva i à ià Ma ute i à efe e tà aà Ca eto sà auto oto sà deà a ute i à
(B.O.E. de 9/6/89). 

 O d eà deà / / à pe à laà ualà s ap ovaà elà ‘egla e tà d ápa ellsà elevado sà pe à aà o esà B.O.E.à de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 ‘eialàDe età / ,àdeà àdeà ju ,àpe à laà ualà s ap ovaà laà ovaà I st u i àT i aàCo ple e t ria 
MIE-AEM- àdelà‘egla e tàd ápa ellsàd eleva i àiàMa ute i ,à efe e tàaàG uesàTo eàdes u ta lesàpe àaà
obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 ‘eialà De età / ,à deà à deà ju ,à pelà ualà s ap ovaà elà ouà te tà odifi atà ià ef sà deà laà I st u i à
Tècnica Complementària MIE-AEM- àdelà‘egla e tàd ápa ellsàd eleva i àiàMa ute i ,à efe e tàaàG uesà
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 O d eàMi iste ial,à deà / / ,à pe à laà ualà s ap ovaà l O de a çaàGe e alàdeà “egu etatà iàHigie eàe à elà
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 
 
Terrassa, juliol de 2018 

 

 

Toni Costa Pedrós  Eduard Porta Josa        Pere J. Marsal Caselles 
  
Ambientòleg    Enginyer de Forests       Enginyer de Forests  
Col·legiat 0296  Col·legiat 4047  Col·legiat 2721 

LA LLENA ambiental   Enginyeria Marsal i Porta      Enginyeria Marsal i Porta  

  

Han col·laborat en el projecte,  

 
 
Joan Santacana Espasa  Montse Carbonell Turull    
Enginyer Camins Canals i Ports Geògrafa 
Temax Enginyeria  LA LLENA ambiental
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PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
 
 



ESS 2a Fase Anella Verda de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,37000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 22,52000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,18000 €



ESS 2a Fase Anella Verda de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/17 Pàg.: 2

MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,09000 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,25000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE=EN 352=1 i UNE=EN 458

21,45000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE=EN 140 1,58000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE=EN 149 14,51000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE=EN 374=1, =2,

=3 i UNE=EN 420

2,96000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,70000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE=EN 361, UNE=EN 362, UNE=EN 364, UNE=EN

365 i UNE=EN 354

56,28000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons

UNE=EN 795

21,62000 €

B1526EL6 u Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos

1,31000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m

d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM=20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

64,61000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,58000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,04000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,48000 €

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3=3 mm 6x2,2 m B500T UNE=EN

10080 , per a seguretat i salut

1,39000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,63000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 246,44000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10

usos, per a seguretat i salut

0,16000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE=EN 10025=2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,01000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5

i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus

prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,84000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,13000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl�lica, per a seguretat i salut 7,74000 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

90,71000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl�lica, per a seguretat i salut 14,11000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 13,25000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a

seguretat i salut

16,65000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29

cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,46000 €



ESS 2a Fase Anella Verda de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/17 Pàg.: 3

MATERIALS

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,46000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de

distància, per a seguretat i salut

12,12000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

14,44000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,84000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en

blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,72000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE=RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a

seguretat i salut

5,99000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,60000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,10000 €

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per a

seguretat i salut

2,19000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 60,26000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,71000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 11,82000 €

BBLZC000 u Suport metàl�lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,84000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de

vidre, instal�lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

56,22000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un

lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

146,94000 €

BQU22303 u Armari metàl�lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

58,77000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

, per a seguretat i salut

89,97000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per

a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

99,40000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 99,87000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 97,06000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 56,47000 €

BQZ1P000 u Penja=robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,14000 €
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��� �������� u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE=EN

352=1 i UNE=EN 458

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE=EN

352=1 i UNE=EN 458

1,000      x 21,45000 = 21,45000

Subtotal: 21,45000 21,45000

COST DIRECTE 21,45000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

��� �������� u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE=EN 140

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE=EN 140

1,000      x 1,58000 = 1,58000

Subtotal: 1,58000 1,58000

COST DIRECTE 1,58000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �������

��� �������� u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE=EN 149

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE=EN 149

1,000      x 14,51000 = 14,51000

Subtotal: 14,51000 14,51000

COST DIRECTE 14,51000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

��� �������� u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE=EN

374=1, =2, =3 i UNE=EN 420

	
��� ����� �� � €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE=EN

374=1, =2, =3 i UNE=EN 420

1,000      x 2,96000 = 2,96000

Subtotal: 2,96000 2,96000
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COST DIRECTE 2,96000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �� ����

��� ���!���� u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 	
��� ����� ���!� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 15,70000 = 15,70000

Subtotal: 15,70000 15,70000

COST DIRECTE 15,70000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���!����

��� ���!"��� u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE=EN
361, UNE=EN 362, UNE=EN 364, UNE=EN 365 i

UNE=EN 354

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE=EN

361, UNE=EN 362, UNE=EN 364, UNE=EN 365 i

UNE=EN 354

1,000      x 56,28000 = 56,28000

Subtotal: 56,28000 56,28000

COST DIRECTE 56,28000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

��! ���!���� u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE=EN

795, amb fixació amb tac mecànic

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,37000 = 2,53700

Subtotal: 2,53700 2,53700

Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,04000 = 1,04000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual

contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE=EN
795

1,000      x 21,62000 = 21,62000
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Subtotal: 22,66000 22,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03806

COST DIRECTE 25,23506

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

��� ������#� m2 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa

per a proteccions superficials contra caigudes, de fil

trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,

de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,

corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre

nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,37000 = 2,53700

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,18000 = 2,11800

Subtotal: 4,65500 4,65500

Materials

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,25000 = 0,05000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i

femella, per a seguretat i salut

0,600      x 1,04000 = 0,62400

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm

de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,16000 = 0,19200

Subtotal: 0,86600 0,86600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06983

COST DIRECTE 5,59083

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��� ���

�� �������� m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10

cm i de 3 = 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i

amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���! €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,37000 = 2,53700

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,18000 = 2,11800

Subtotal: 4,65500 4,65500

Materials

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

10x10 cm D:3=3 mm 6x2,2 m B500T UNE=EN 10080 ,

per a seguretat i salut

1,200      x 1,39000 = 1,66800

Subtotal: 1,66800 1,66800
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04655

COST DIRECTE 6,36955

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���� ��

���� �����$�� m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre

com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,18000 = 5,29500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 25,37000 = 6,34250

Subtotal: 11,63750 11,63750

Materials

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,48000 = 0,14904

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut

3,600      x 0,41000 = 1,47600

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019      x 246,44000 = 0,46824

Subtotal: 2,09328 2,09328

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11638

COST DIRECTE 13,84716

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �����!��

���� ����$��� m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en

ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,37000 = 2,53700

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,18000 = 2,11800

Subtotal: 4,65500 4,65500

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i

diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200      x 1,09000 = 1,30800

Subtotal: 1,30800 1,30800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04655

COST DIRECTE 6,00955

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���� ��

���� �������� m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb

forats al sostre

	
��� ����� ���! €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 25,37000 = 1,26850
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Subtotal: 1,26850 1,26850

Materials

B1526EL6 u Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per

a 15 usos

0,500      x 1,31000 = 0,65500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a

tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,19050 1,19050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01269

COST DIRECTE 2,47169

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���!�� 

���� ����� %� u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,

de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100

clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,18000 = 3,17700

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,37000 = 3,80550

Subtotal: 6,98250 6,98250

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut

12,000      x 0,41000 = 4,92000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE=EN 10025=2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació

antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,01000 = 12,62500

Subtotal: 17,54500 17,54500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06983

COST DIRECTE 24,59733

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���� !��

���� �������� m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer

galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col�locats

cada 3 m sobre daus de formigó i amb el

desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����! €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 25,37000 = 6,34250

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,18000 = 5,29500

Subtotal: 11,63750 11,63750

Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a

tanca metàl�lica, per a seguretat i salut

0,340      x 14,11000 = 4,79740
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B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,

nervada, per a tanca metàl�lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,74000 = 15,48000

B1Z0300C m3 Formigó HM=20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 64,61000 = 0,96915

Subtotal: 21,24655 21,24655

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29094

COST DIRECTE 33,17499

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ����!�  

���� ���&���� u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària

1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i amb el

desmuntatge inclòs

	
��� ����� �� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,18000 = 8,47200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 25,37000 = 10,14800

Subtotal: 18,62000 18,62000

Materials

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,

d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i

per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 90,71000 = 90,71000

Subtotal: 90,71000 90,71000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46550

COST DIRECTE 109,79550

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �� �! ���

���� �������� m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm

de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat

a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge

inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,18000 = 2,11800

Subtotal: 2,11800 2,11800

Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de

diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,

per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,84000 = 0,84000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de

malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,13000 = 0,03900



ESS 2a Fase Anella Verda de Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/04/17 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,87900 0,87900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03177

COST DIRECTE 3,02877

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �����!!

���! �''����� u Senyal manual per a senyalista 	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 13,25000 = 13,25000

Subtotal: 13,25000 13,25000

COST DIRECTE 13,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

���� �''����� u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada

mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,18000 = 3,17700

Subtotal: 3,17700 3,17700

Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i

salut

0,040      x 3,58000 = 0,14320

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat

i salut

1,000      x 16,65000 = 16,65000

Subtotal: 16,79320 16,79320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03177

COST DIRECTE 20,00197

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ������ !

��� �''����� u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� �!�� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,18000 = 21,18000

Subtotal: 21,18000 21,18000

Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

1,000      x 6,46000 = 6,46000
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dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,84000 = 9,84000

Subtotal: 16,30000 16,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21180

COST DIRECTE 37,69180

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �!�� ���

���� �''�'��� u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����! €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,18000 = 21,18000

Subtotal: 21,18000 21,18000

Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,46000 = 6,46000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,

per a seguretat i salut

1,000      x 8,72000 = 8,72000

Subtotal: 15,18000 15,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21180

COST DIRECTE 36,57180

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ����!���

���� �''����� u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,

de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,

per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,18000 = 21,18000

Subtotal: 21,18000 21,18000

Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,

per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat

1,000      x 12,12000 = 12,12000
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PARTIDES D'OBRA

i salut

Subtotal: 12,12000 12,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21180

COST DIRECTE 33,51180

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

���� �''����� u Rètol adhesiu ( MIE=RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

	
��� ����� ��  €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE=RAT.10 ) de maniobra per a

quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i

salut

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��  ���

���� �''�%��� u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,18000 = 21,18000

Subtotal: 21,18000 21,18000

Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 14,44000 = 14,44000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,60000 = 10,60000

Subtotal: 25,04000 25,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21180

COST DIRECTE 46,43180

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

���� �'��"��� m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs

	
��� ����� ��!� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 21,18000 = 2,54160

Subtotal: 2,54160 2,54160

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,63000 = 0,07560

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i

salut

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,17560 0,17560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02542

COST DIRECTE 2,74262

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��!����

���� �'������ u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules

de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 21,18000 = 1,37670

Subtotal: 1,37670 1,37670

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,63000 = 0,07560

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a

seguretat i salut

1,000      x 2,19000 = 2,19000

Subtotal: 2,26560 2,26560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01377

COST DIRECTE 3,65607

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ������!

���� �'���(�� u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb

el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 21,18000 = 2,54160

Subtotal: 2,54160 2,54160

Materials

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a

seguretat i salut

1,000      x 60,26000 = 60,26000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,71000 = 13,42000

BBLZC000 u Suport metàl�lic de balisa lluminosa per a tub i

barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,84000 = 5,84000

Subtotal: 79,52000 79,52000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02542

COST DIRECTE 82,08702

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �����!��

���! �'��#$�� m Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 21,18000 = 1,27080

Subtotal: 1,27080 1,27080

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 11,82000 = 4,72800

Subtotal: 4,72800 4,72800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01271

COST DIRECTE 6,01151

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �������

���� �)��"��� mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal�lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal�lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

1,000      x 56,22000 = 56,22000

Subtotal: 56,22000 56,22000

COST DIRECTE 56,22000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

��� �)������ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor

químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb

dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

	
��� ����� ���� � €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor

químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb

dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 146,94000 = 146,94000

Subtotal: 146,94000 146,94000

COST DIRECTE 146,94000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���� ����

���� �)������ u Armari metàl�lic individual de doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el

desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 21,18000 = 5,29500

Subtotal: 5,29500 5,29500

Materials

BQU22303 u Armari metàl�lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

1,000      x 58,77000 = 58,77000

Subtotal: 58,77000 58,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13238

COST DIRECTE 64,19738

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���� !��

���� �)���!�� u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�locat i

amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���!� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 21,18000 = 3,17700

Subtotal: 3,17700 3,17700

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a

seguretat i salut

0,250      x 89,97000 = 22,49250

Subtotal: 22,49250 22,49250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07943

COST DIRECTE 25,74893

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ���!�� �

���� �)��! �� u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,18000 = 7,41300

Subtotal: 7,41300 7,41300

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 99,40000 = 24,85000

Subtotal: 24,85000 24,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18533

COST DIRECTE 32,44833

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��������

���� �)���%�� u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ��!��! €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 21,18000 = 7,41300

Subtotal: 7,41300 7,41300

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

1,000      x 99,87000 = 99,87000

Subtotal: 99,87000 99,87000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18533

COST DIRECTE 107,46833

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ��!������

���� �)������ u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i

amb el desmuntatge inclòs

	
��� �����  ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,18000 = 1,05900

Subtotal: 1,05900 1,05900

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 97,06000 = 97,06000

Subtotal: 97,06000 97,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02648

COST DIRECTE 98,14548

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	���  �������
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���� �)��(%�� u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de

capacitat, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,18000 = 2,11800

Subtotal: 2,11800 2,11800

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 56,47000 = 56,47000

Subtotal: 56,47000 56,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05295

COST DIRECTE 58,64095

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ������ �

���� �)������ u Penja=robes per a dutxa, col�locat i amb el

desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 21,18000 = 1,05900

Subtotal: 1,05900 1,05900

Materials

BQZ1P000 u Penja=robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,14000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02648

COST DIRECTE 2,22548

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� �������

���! �	������ m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2

m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer

galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó,

amb el desmuntatge inclòs

	
��� ����� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,120 /R x 22,52000 = 2,70240

Subtotal: 2,70240 2,70240

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,13000 = 0,03900

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de

diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,

per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 0,87900 0,87900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04054

COST DIRECTE 3,62194

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

������������������	��� ����� �
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OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE4EN 35241 i
UNE4EN 458

������������	�
�� ��

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE4EN 140

������������	�
�� ��

3 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE4EN 149

������������	�
�� ��

4 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE4EN 37441, 42, 43 i UNE4EN
420

������������	�
�� ��

5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

������������	�
�� ��

6 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE4EN 361, UNE4EN 362, UNE4EN 364, UNE4EN 365 i UNE4EN 354

������������	�
�� ��

7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE4EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

������������	�
�� ��

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 4 3 mm
de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

������������	�
�� ���

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

EUR
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������������	�
�� ��

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

������������	�
�� ��

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

7 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

������������	�
�� ��

9 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

10 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE4RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

������������	�
�� ��

11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col�locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

������������	�
�� ��

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs
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3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
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4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
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5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
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6 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
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7 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
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8 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs
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9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
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10 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal�lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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11 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs
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12 HQU22301 u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs
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13 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs
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14 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs
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15 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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16 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòs
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17 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i amb el desmuntatge inclòs
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18 HQU2P001 u Penja4robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòs
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19 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat,
fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs
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CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 468,34

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 1.269,99

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.423,23
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OBRA 01  ESS 3.161,56
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0. ABAST DEL PLEC 

El p ese t Ple  de P es ip io s T i ues pa ti ula s o stituei  u  o ju t d’i st u io s pels dife e ts t e alls 
ue s’ha  de ealitza  pe  du  a te e el P oje te. 

 

1. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 

L’à it dels t e alls se à el u i ipi de Te assa. Co eta e t les a tua io s es ealitza a  al t açat de l’A ella 
Verda de Terrassa, els accessos a aquesta anella i zones properes. 
 

2. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS 

L’Aju ta e t de Te assa desig a à u  t i  ue e e i à les fu io s de Di e to  d’O a fa ultatiu e  e davat 
DO). Aquest podrà donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no es trobin 
reflectits en el present Plec. 
 
L’adjudi ata i desig a à u a pe so a ue assu ei i la di e i  del t e alls ue s’e e uti  i ue a tuï o  a 
ep ese ta t seu du a t l’e e u i  de les o es. A uest se à l’ú i  espo sa le dava t del DO i hau à d’esta  a peu 

d’o a se p e ue sigui e ue it pe  tal de pode  do a  ualsevol e pli a i  de les a tua io s ue s’estigui  
realitzant. 
 
El DO o pe so a e  ui delegui, pod à ealitza  e  ualsevol o e t visites d’i spe i  d’o a. E  a uestes visites 
l’adjudi ata i fa ilita à al à i  la tas a de l’i spe to  posa t a la seva disposi i  el ep ese ta t de l’e p esa ue 
pugui do a  totes les dades ue pe eti  ealitza  els estudis so e el ost i la e di ilitat dels t e alls ue s’esta  
realitzant. 
 

3. HORARI DE TREBALL 

L’ho a i de t e all s’esta li à o juntament amb el DO. Un cop acordat, no es podran fer canvis sense avís previ i 
sempre amb la conformitat del DO. 
 

4.SENYALITZACIÓ DEL TRAM O ZONA DE TREBALL 

Els trams o les zo es de t e all hau a  d’esta  deguda e t se alitzades a  tols i se als ils d’o a i/o 
i tes de p ohi i i  de pas ue adve tei i  de les tas ues ue s’esta  ealitza t. 

 

5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els t e alls s’efe tua a  de a e a o ti uada, se se s i te up io s ue les orresponents als dies festius i a les 
o di io s eteo ol gi ues adve ses. S’evita à dei a  ate ial p o ede t dels t e alls fo estals a u ulats a les vies 

de pas fo a de l’ho a i de t e all. L’atu ada de les fei es pe  otius alie s a la di e i  es o u i a à d’i ediat al 
DO per prendre les mesures adients. 
 
Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin acabat la precedent en la seva 
totalitat, a no ser que el DO ho indiqui de comú acord. 
 
Les à ui es ava iades s’arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no es vegin 
endarrerides. 
 
E  ge e al, les fei es silvívoles o fo estals s’hau a  de ealitza  p efe e t e t di s el pe íode o p s e t e el  
de setembre i el 31 de març. Aquestes restriccions es faran especialment efectives en les àrees on els serveis tècnics 

u i ipals dete ti  i te fe ies a  la ep odu i  d’esp ies a i als p otegides pe  la llei, o  a a o ells 
rapinyaires forestals. 
 
A les zo es o  es pe eti t e alla  fo a d’a uest interval, poden haver altres tipus de restriccions: 
 
Du a t el pe íode d’alt is  d’i e di fo estal, del  de ju  al  de sete e, el DO de a a à l’auto itza i  
excepcional per a desenvolupar feines al bosc a la direcció general del Medi Natural i Biodiversitat, tal com ve 
expressat en el capítol 5, article 17 del decret 64/1995 (DOGC núm. 2022 de 10 de març de 1995). En el supòsit que 
fos de egada a uesta auto itza i , s’atu a ie  les fei es i es ep e d ie  a pa ti  del  de setembre. En el supòsit 
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ue fos auto itzada, ald à te i  p ese t l’a ti le 8 de l’es e tat de et ue fa efe ia a les esu es 
e t ao di à ies apli a les ua  les i u stà ies eteo ol gi ues sigui  d’u  is  e t e  pu t 8. . E  a uest 
as, s’aturarien els treballs fins que la direcció general del Medi Natural i Biodiversitat tornés a autoritzar-los. 

 
E  as de t e alla  du a t a uest últi  pe íode, l’adjudi ata i disposa à, pel seu o pte, de tots els itja s ue li 
demani la direcció general del Medi Natu al i Biodive sitat e  üesti  de p eve i  d’i e dis. Ta , i so etot 
durant aquest període, les restes vegetals generades seran retirades o triturades a diari i les pistes i camins 
o a d a  lliu es d’o sta les. Ai í atei , els t e allado s i els itja s de l’adjudi ata i hau a  d’esta  e  disposi i  

de ol·la o a  e  l’e ti i  de ualsevol fo  ue es de la i p op de l’à it de t e all si són reclamats pels bombers 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les fites de límit de terme o de finca que es pugui  t o a  du a t l’e e u i  dels t e alls hau a  de se  
espe ial e t espe tades. E  as ue algu a esult s t e ada, es o u i a à i ediata e t al DO i s’hau à de 
reparar i col·locar al mateix lloc on estava. 
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS 

  
 

6.1 TREBALLS FORESTALS  

 

PODA 

Com a criteris generals es seguiran les següents recomanacions: 
 

 E  ge e al s’espo ga à el a  dels a es fi s a u a alçada ap o i ada d’u  te ç de l’alçada de 
l’arbre, arribant a un màxim de 3 metres. 

 Ta  es talla a  i s’eli i a a  totes les a ues g a s, t e ades o se ues. 
 Els talls seran nets i es realitzaran en general a 1-2 cm de la inserció de la branca al tronc. 

 
ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS 

Com a criteris generals es seguiran les següents recomanacions: 
 

 Les estes vegetals p o ede ts de la tallada, la poda i l’estassada de atoll, s’hau a  d’eli i a  
a  t itu a i  di e ta a la zo a d’a tua i  o a  u a à ui a estellado a.  U a alt a op ió es el 
t a spo t d’a uestes estes vegetals fi s a u  a o ado  o gesto  de esidus auto itzat. 

 

 El t itu at hau à de te i  u es di e sio s à i es de   de lla gada pe    d’a plada i es 
distribuirà homogèniament per la zona de manera que no es produeixin acumulacions de més de 5 cm de 
gruix. 

 L’eli i a i  de estes hau à de se  si ultà ia a les fei es de poda i tallada d’a es, de a e a 
que no es produeixin acumulacions al bosc de restes vegetals sense triturar durant més de 3 dies. Durant 
el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per triturar. 

 
MESURES D’ACABAMENT DELS TREBALLS 

S’e te d à pe  esu es d’a a a e t dels t e alls, les següe ts a tua io s: 
 
La poda dels a es ue hagi  estat afe tats pe  la tallada d’arbres o per la retirada dels arbres tallats o morts. 
La retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres. 
La epa a i  de tots els da s ue s’hagi  p oduït a  l’a tua ió en tanques de finques, fites, senyalitzacions, etc. 
La recollida i la retirada de tota la ossa i la u a ue es pugui t o a  e  la zo a d’a tua i .  
 
 

6.2. SENYALITZACIÓ 

 
DISSENY I PRODUCCIÓ 

 
L’adjudi ata i segui à es upolosa e t els ite is esta le ts al Ma ual t i  de se alitza i  de l’Anella Verda 
(Juny 2016) ap ovat pe  l’Aju ta e t de Te assa. Qualsevol a vi ue vulgui ealitza  e  el disse , el fo at o els 
continguts dels senyals projectats haurà de ser autoritzat per part del DO. 
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U  op disse at l’i di ado  d’u  se al o a tell, el ep ese ta t de l’adjudi ata i lliu a à u a a ueta d’a uest al 
DO ui valida à la ualitat del disse  i, si s’es au, do a à el vist-i-plau per tal que pugui ser produït. 
 
INSTAL·LACIÓ 

Els forats per la instal·lació dels suports dels senyals tindran les dimensions detallades al al Manual tècnic de 
se alitza i  de l’A ella Ve da o les di e sio s ue el DO o side i ade uades. E  ualsevol as, ti d a  u es 
dimensions mínimes de 30x30 x 50 cm de fondària. Es faran amb itja s a uals o e à i s. S’o pli a  a  
formigó de manera que els darrers 10 cm de la superfície es reompliran a  la te a de l’e t a i  del fo at i 
s’a ivella à a  la topog afia del te e . 
 
Els suports es col·locaran simultàniament amb els treballs d’o pli e t del fo at a  fo ig  i es ol·lo a a  
e t ats al ig del fo at. S’utilitza a  ped es o supo t de fusta pe  tal ue o pugui  ou e’s du a t el p o s 

d’e du i e t del fo ig . S’utilitza a  ivells pe  tal d’assegu a  la seva ve ti alitat. 
 
 
 
 

6.3. PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

 

F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2212192. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), 
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés 
de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, 
de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que el DO determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que el DO no hagi acceptat com a útils. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de 
camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi el DO. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de el DO. 
Les terres que determini el DO s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar el DO. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per el DO. 
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
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Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua 
dins de l'excavació. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal 
evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per el DO. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de el DO, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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6.4. PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

 

G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

 

G22D -  ESBROSSADA DEL TERRENY 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22D3011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, 
arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora 
d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per el 
DO. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per 
indicació expressa de el DO, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini el DO, han de quedar intactes, no han de patir cap 
desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, el DO. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No 
s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar el DO. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions 
necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 
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En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb 
el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de 
gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

6.5. DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

G2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R450AA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de el DO. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que el DO no accepti per 
a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per el DO. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 

6.6. FERMS I PAVIMENTS 

  
G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
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G92 -  SUBBASES 

 

G921 -  SUBBASES DE TOT-U 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G921202J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les 
categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui el DO. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat 
per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de el DO. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de 
fer a central excepte en els casos que el DO autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
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- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 
30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de 
la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat 
prescrita a l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que 
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de el DO. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, 
cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció 
visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat 
in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; 
comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 
330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui el DO. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
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uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de el DO. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències 
del plec de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan 
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el 
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb 
resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

 

G92 -  SUBBASES 

 

G922 -  SUBBASES DE SAULÓ 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G922101F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui el DO. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la 
composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al 
procediment d'execució. El DO decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de 
l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de el DO. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 
30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels 
assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de 
la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles 
s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que 
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de el DO. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria 
orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, 
cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció 
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visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat 
in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; 
comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 
330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui el DO. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de el DO. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències 
del plec de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan 
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el 
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb 
resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 

 
  

_______________________________________________________________________
_____ 

 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DELS TREBALLS 

Abans de començar en un tram nou o zona de treball, es replantejaran sobre el terreny les superfícies i 
els a ida e ts o je te de l’a tua i . U  op a a ada l’a tua i , el DO i el ep ese ta t de 
l’adjudi ata i atifi a a  o ju ta e t les esu es fi als de les supe fí ies t e allades i els amidaments. 
Els treballs es certificaran mensualment. 
 
PERSONAL D’OBRA 

L’e uip de pe so al ue ealitza à l’o a se à el p oposat pel o t a tista e  la do u e ta i  apo tada 
e  l’ofe ta ue p ese ti. No pod à fe -se ap odifi a i  se se l’ap ova i  del DO. 
 
El DO es ese va el d et a eti a  de l’e uip de t e all a uells t e allado s del o t a tista ue sigui  
pe judi ials pe  a l’e e u i  o e ta dels t e alls. 
 
MAQUINÀRIA 

La maquinària utilitzada hau à d’esta  al o e t de les i spe io s t i ues periòdiques i acomplir tots 
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els requisits legals necessaris per a efectuar els treballs. 
 
RESPONSABILITATS 

L’adjudi ata i es fa à total e t espo sa le de tots els da s ue pugui o asio a  e  el 
desenvolupament dels treballs, incloent els causats a terceres persones. 
 
L’adjudi ata i esta à al o e t de totes les o liga io s a  els seus t e allado s i o pli à tota la 
legislació referent a higiene i seguretat en el treball. 
 
INCOMPLIMENT DELS PUNTS ANTERIORS 

L’i o pli e t de ualsevol de les làusules a te io s suposa à l’atu ada de l’o a fi s ue el DO 
consideri que està solucionat el problema.  

 
  

Terrassa, juliol de 2018 

Autors del projecte,  

 

Toni Costa Pedrós     Eduard Porta Josa       Pere J. Marsal Caselles  
Ambientòleg       Enginyer de Forests   Enginyer de Forests 
Col·legiat 296      Col·legiat 4047  Col·legiat 2721 

LA LLENA ambiental      Enginyeria Marsal i Porta Enginyeria Marsal i Porta  

  

Han col·laborat en el projecte,  

 
 
Joan Santacana Espasa  Montse Carbonell Turull    
Enginyer Camins Canals i Ports Geògrafa 
Temax Enginyeria  LA LLENA ambiental 
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04. PRESSUPOST 



Pressupost obres Anella Verda de Terrassa, segona fase

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/18 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,37000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,37000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 25,37000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 25,37000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,21000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,37000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,39000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 28,47000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 37,23000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 22,52000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 22,52000 €

A013A000 h Ajudant fuster 23,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,52000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26,97000 €

A0140000 h Manobre 21,18000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,91000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/18 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,98000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 60,00000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 83,24000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 91,94000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 123,85000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 146,53000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 55,23000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 48,82000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 35,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,50000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 60,00000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 45,00000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 47,00000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 49,00000 €

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 50,00000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 34,95000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 43,15000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 44,77000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 46,10000 €

C1503000 h Camió grua 49,28000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 46,69000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 42,16000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,86000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,11000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 42,77000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,29000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 50,35000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,29000 €

CRE23000 h Motoserra 3,41000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 23,64000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,81000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,85000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,19000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,04000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 19,39000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,15000 €

B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 19,64000 €

B037R000 m3 TotFu artificial procedent de granulats reciclats 9,49000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,12000 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 29,14000 €

B0440001 u Pedra paral�lelepípeda 2,0x0,4x0,45 metres 60,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/BFL 32,5 R segons UNEFEN 197F1, en sacs 112,08000 €

B064100C m3 Formigó HMF20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,18000 €

B064300C m3 Formigó HMF20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61000 €

B065960B m3 Formigó HAF25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,39000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,84000 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 2,20000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,27000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,04000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,63000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4F4 mm 6x2,2 m B500T UNEFEN
10080

1,61000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl�lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,35000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x200 cm 0,56000 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,18000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,82000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

81,38000 €

B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl�lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas
de malla

30,49000 €

B6AZ0001 u Tanca, amb tots els elements inclosos 182,00000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,30000 €

BBM12503 u Placa quadrada per a senyals de trànsit SF15a, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de costat,
acabada amb nivell I de reflectància.

58,78000 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb nivell I de refelctància.

48,78000 €

BBM12603 u Placa 600x300mm serigrafiada, Nivell de reflectància I 63,00000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 9,55000 €

BBMZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda
de Terrassa amb suport, disseny i maquetació inclosos.

230,93000 €
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MATERIALS

BBMZA002 u Indicador de senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de
l'Anella Verda de Terrassa, disseny i maquetació inclosos.

135,23000 €

BBMZC002 u Indicador de senyal 15D de 195x274mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa, disseny i maquetació inclosos.

83,19000 €

BBMZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda
de Terrassa amb suports, disseny i maquetació inclosos.

1.117,81000 €

BBMZE001 u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa amb suports, disseny i maquetació inclosos.

958,08000 €

BBMZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa amb suport, disseny i maquetació inclosos.

566,84000 €

BD5AU090 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1F81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

13,20000 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 53,12000 €

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

176,00000 €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,85000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,77000 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 10 cm de diàmetre

3,81000 €

BR9AUMR3 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 12 cm de diàmetre

5,42000 €

BR9AUMZ1 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre 12,44000 €

BR9AUMZ2 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàmetre 7,41000 €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge de passera 14,53000 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant d'una
tanca de troncs

5,46000 €

BR9AUZG5 u Peça d'acer galvanitzat i cargols per a base de tanca de tronc sobre paviment o solera 3,58000 €

BR9Z0MRA u Tarima amb travessers i llargers amb pilars tornejats i passamà 90,00000 €

BRB31300 t Pedra granítica de 15 a 30 kg 107,09000 €

BRB5R6Z0 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de llargària 17,90000 €

BRI31330 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a
una xarxa de polipropilè biodegradable

1,32000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

�������� m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/BFL 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

���	
� ���� ������� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 21,91000 = 19,71900

Subtotal: 19,71900 19,71900

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,11000 = 1,39950

Subtotal: 1,39950 1,39950

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/BFL 32,5 R
segons UNEFEN 197F1, en sacs

0,150      x 112,08000 = 16,81200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,81000 = 0,32580

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,15000 = 28,13250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,19000 = 11,82350

Subtotal: 57,09380 57,09380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19719

COST DIRECTE 78,40949

���������������������� �������

�������� m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/BFL i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

���	
� ���� ������� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,91000 = 21,91000

Subtotal: 21,91000 21,91000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,86000 = 1,30200

Subtotal: 1,30200 1,30200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/BFL 32,5 R
segons UNEFEN 197F1, en sacs

0,250      x 112,08000 = 28,02000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,85000 = 30,72550

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,81000 = 0,36200

Subtotal: 59,10750 59,10750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21910

COST DIRECTE 82,53860

���������������������� �������
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ELEMENTS COMPOSTOS

�� ����� kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

���	
� ���� ������ €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,52000 = 0,11260

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,37000 = 0,12685

Subtotal: 0,23945 0,23945

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,27000 = 0,01295

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150

Subtotal: 0,67445 0,67445

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 0,91629

���������������������� ������

�� ����� kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

���	
� ���� ������ €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 22,52000 = 0,11260

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,37000 = 0,12685

Subtotal: 0,23945 0,23945

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,27000 = 0,01295

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150

Subtotal: 0,67445 0,67445

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 0,91629

���������������������� ������

�������� m3 Pedra calcària adobada de sola per a maçoneria ���	
� ���� �������� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 9,000 /R x 25,37000 = 228,33000

A0136000 h Ajudant picapedrer 4,500 /R x 22,52000 = 101,34000

Subtotal: 329,67000 329,67000

Materials

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 1,300      x 29,14000 = 37,88200

Subtotal: 37,88200 37,88200
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,29670

COST DIRECTE 370,84870

���������������������� ��������
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PARTIDES D'OBRA

��!����� m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4F4 mm 6x2,2 m
B500T UNEFEN 10080

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 25,37000 = 0,38055

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 22,52000 = 0,33780

Subtotal: 0,71835 0,71835

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,27000 = 0,01295

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4F4 mm 6x2,2 m B500T UNEFEN 10080

1,200      x 1,61000 = 1,93200

Subtotal: 1,94495 1,94495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01078

COST DIRECTE 2,67408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#� ���"���� m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 26,97000 = 24,27300

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 30,39000 = 27,35100

Subtotal: 51,62400 51,62400

Materials

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

1,020      x 53,12000 = 54,18240

Subtotal: 54,18240 54,18240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77436

COST DIRECTE 106,58076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#� ����"��� m Poda de la vegetació arbòria del voral de camí,
sobretot Pinus halepensis de diàmetre > 30cm a una
densitat mitjana d'entre 75 i 150 arbres cada 1000
metres linials, comptats ambdòs costats del camí.
Tallada de només les branques que ocupen la caixa
del camí (diàmetre fins a 30cm). Poda dels arbres fins
< 4 m d'alçària, execució de la poda amb escala o
perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 26,97000 = 1,34850

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,050 /R x 37,23000 = 1,86150
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,21000 3,21000

Maquinària

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,050 /R x 4,29000 = 0,21450

C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 49,28000 = 0,98560

CRE23000 h Motoserra 0,050 /R x 3,41000 = 0,17050

Subtotal: 1,37060 1,37060

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 48,82000 = 0,48820

Subtotal: 0,48820 0,48820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04815

COST DIRECTE 5,11695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#� $��%���� u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, cartell o tanca metal�lica en camí,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,91000 = 4,38200

Subtotal: 4,38200 4,38200

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 49,28000 = 4,92800

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,98000 = 1,69800

Subtotal: 6,62600 6,62600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06573

COST DIRECTE 11,07373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#� $������� u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 26,97000 = 11,86680

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 30,39000 = 13,37160

Subtotal: 25,23840 25,23840
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 50,35000 = 52,86750

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,41000 = 1,50040

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 49,28000 = 54,20800

Subtotal: 108,57590 108,57590

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 48,82000 = 7,32300

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 81,38000 = 34,99340

Subtotal: 42,31640 42,31640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37858

COST DIRECTE 176,50928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#� $������� m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 83,24000 = 4,24524

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 60,00000 = 1,26000

Subtotal: 5,50524 5,50524

COST DIRECTE 5,50524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#� $������� m3 Formació de mota de terra en terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90 % del PM, amb
mitjans mecànics (miniretroexcavadora)

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,350 /R x 35,00000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#� $������� m3 Escampat de terrres per rebliments ���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,180 /R x 35,00000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#� $�&����� u Bancs de bloc de pedra àrea estada ���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,250 /R x 25,37000 = 57,08250

Subtotal: 57,08250 57,08250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,010 /R x 49,28000 = 99,05280

Subtotal: 99,05280 99,05280

Materials

B0440001 u Pedra paral�lelepípeda 2,0x0,4x0,45 metres 1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 216,13530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

$  ����� u Placa circular RF102 per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura nivell reflectància I, fixada mecànicament

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,21000 = 6,55250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,52000 = 5,63000

Subtotal: 12,18250 12,18250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 49,28000 = 3,05536

Subtotal: 3,05536 3,05536

Materials

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb nivell I de refelctància.

1,000      x 48,78000 = 48,78000

Subtotal: 48,78000 48,78000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18274

COST DIRECTE 64,20060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

$  ����� u aa ���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,52000 = 5,63000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,21000 = 6,55250

Subtotal: 12,18250 12,18250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 49,28000 = 3,05536

Subtotal: 3,05536 3,05536

Materials

BBM12603 u Placa 600x300mm serigrafiada, Nivell de reflectància I 1,000      x 63,00000 = 63,00000

Subtotal: 63,00000 63,00000

COST DIRECTE 78,23786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

$  ����� u Placa quadrada SF15a per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat, de 60 cm de costat, acabada amb pintura
nivell reflectància I, fixada mecànicament

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,21000 = 6,55250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,52000 = 5,63000

Subtotal: 12,18250 12,18250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 49,28000 = 3,05536

Subtotal: 3,05536 3,05536

Materials

BBM12503 u Placa quadrada per a senyals de trànsit SF15a, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de costat, acabada amb
nivell I de reflectància.

1,000      x 58,78000 = 58,78000

Subtotal: 58,78000 58,78000

COST DIRECTE 74,01786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� $��'&��� u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 3 l

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,85000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

COST DIRECTE 3,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� $������( m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior , i la primera sega

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 26,97000 = 0,72819

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 28,47000 = 0,05694

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 30,39000 = 0,88131

Subtotal: 1,66644 1,66644

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 23,64000 = 0,04728

Subtotal: 0,04728 0,04728

Materials

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,77000 = 0,14310

Subtotal: 0,14310 0,14310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02500

COST DIRECTE 1,88182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� $������� m Passera de fusta tractada a l'autoclau, de 2 metre
d'amplada. Pilars tornejats de 14 cm de diàmetre
cada 2,5 m. Travessers i llargers de 14,5x7cm,
passamà barana, protecció intermitja i sòcol de 9,5 x
4,5 cm, fixada amb cargoleria galvanitzada, encastat
en terreny tou amb formigó.

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 21,18000 = 20,65426

A0121000 h Oficial 1a 0,275 /R x 25,37000 = 24,74025

A013A000 h Ajudant fuster 0,550 /R x 23,83000 = 46,47695

Subtotal: 91,87146 91,87146

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,98000 = 30,10638
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 30,10638 30,10638

Materials

BR9Z0MRA u Tarima amb travessers i llargers amb pilars tornejats i
passamà

1,000      x 90,00000 = 90,00000

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge de passera 1,000      x 14,53000 = 14,53000

B064100C m3 Formigó HMF20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,002      x 68,18000 = 0,13636

Subtotal: 104,66636 104,66636

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37807

COST DIRECTE 228,02227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� $������� m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb
autoclau (grau de proteció IV), de 0,90 m d'alçada
sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de
diàmetre cada 2,5 m, clavats al terreny 60 cm, un
passamà superior i un travesser intermig i sòcol de
secció 9,5x4,5 cm, units amb peces especials d'acer
galvanitzat

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,21000 = 6,55250

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,52000 = 11,26000

Subtotal: 17,81250 17,81250

Materials

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs

0,800      x 5,46000 = 4,36800

BR9AUMR3 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 12 cm de diàmetre

0,850      x 5,42000 = 4,60700

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diàmetre

2,100      x 3,81000 = 8,00100

Subtotal: 16,97600 16,97600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26719

COST DIRECTE 35,05569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� $�����!� m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada
sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de
diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de
40x40x40 cm, un passamà superior i un travesser de
8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Pressupost obres Anella Verda de Terrassa, segona fase

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/18 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 22,52000 = 9,00800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,21000 = 5,24200

Subtotal: 14,25000 14,25000

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,100 /R x 48,82000 = 4,88200

Subtotal: 4,88200 4,88200

Materials

BR9AUMZ1 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 10 cm de diàmetre

1,050      x 12,44000 = 13,06200

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs

1,000      x 5,46000 = 5,46000

B064300C m3 Formigó HMF20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,040      x 64,61000 = 2,58440

BR9AUMZ2 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 8 cm de diàmetre

2,100      x 7,41000 = 15,56100

Subtotal: 36,66740 36,66740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21375

COST DIRECTE 56,01315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� $�����!� m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada
sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de
diàmetre cada 2 m, ancorats al paviment o solera
amb peces especials d'acer galvanitzat, un passamà
superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units
amb peces especials d'acer galvanitzat

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,21000 = 6,55250

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,52000 = 11,26000

Subtotal: 17,81250 17,81250

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,100      x 1,04000 = 2,18400

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs

1,000      x 5,46000 = 5,46000

BR9AUZG5 u Peça d'acer galvanitzat i cargols per a base de tanca
de tronc sobre paviment o solera

0,500      x 3,58000 = 1,79000

BR9AUMZ1 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 10 cm de diàmetre

1,050      x 12,44000 = 13,06200

BR9AUMZ2 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 8 cm de diàmetre

2,100      x 7,41000 = 15,56100

Subtotal: 38,05700 38,05700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26719

COST DIRECTE 56,13669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� $� ���!� m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a
1,2 m de llargària, fixat amb barres d'acer corrugat,
previ perfilat manual del terreny per adaptarFlo al
graonat

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,610 /R x 26,97000 = 16,45170

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,610 /R x 30,39000 = 18,53790

Subtotal: 34,98960 34,98960

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,325 /R x 3,41000 = 1,10825

Subtotal: 1,10825 1,10825

Materials

BRB5R6Z0 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a
1,2 m de llargària

1,100      x 17,90000 = 19,69000

D0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,250      x 0,91629 = 0,22907

Subtotal: 19,91907 19,91907

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52484

COST DIRECTE 56,54176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� $������� m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 300 g/m2, col�locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb
una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de
diàmetre i de 20F10F20 cm, amb una densitat de 3
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,080 /R x 26,97000 = 2,15760

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 30,39000 = 1,21560

Subtotal: 3,37320 3,37320

Materials

BRI31330 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

1,150      x 1,32000 = 1,51800

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,9255      x 0,91629 = 0,84803
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Subtotal: 2,36603 2,36603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05060

COST DIRECTE 5,78983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics (miniretroexcavadora) i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 21,91000 = 27,38750

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 21,18000 = 26,47500

Subtotal: 53,86250 53,86250

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,350 /R x 35,00000 = 12,25000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,900 /R x 16,98000 = 15,28200

Subtotal: 27,53200 27,53200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80794

COST DIRECTE 82,20244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� m Enderroc complert de volum aparent de construcció
existent com casetes, barraques, basses, dipòsits i
altres,de materials d'origen divers, incloses possibles
instal�lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i materials d'origen divers, amb càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la classificació en obra dels residus d'enderroc
i la deposició controlada a centre de reciclatge dels
residus obtinguts i d'altres barrejats amb el cànon
corresponent. Inclou els transports d'aquests residus
tant dins d'obra com a la instal.lació per a la seva
gestió

���	
� ���� ���� €

______________________________________________________________________________________________________________

"#�� '������ m Enderroc de tanca perimetral o divisòria de materials
d'origen divers i enderroc de la corresponent
fonamentació, a mà i amb compressor, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la classificació en obra dels residus d'enderroc
i la deposició controlada a centre de reciclatge dels
residus obtinguts i d'altres barrejats amb el cànon
corresponent. Inclou els transports d'aquests residus
tant dins d'obra com a la instal�lació per a la seva
gestió.

���	
� ���� ���� €

______________________________________________________________________________________________________________

"#�� '������� m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,18000 = 0,21180

Subtotal: 0,21180 0,21180

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 91,94000 = 2,48238

Subtotal: 2,48238 2,48238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00318

COST DIRECTE 2,69736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,18000 = 0,21180

Subtotal: 0,21180 0,21180

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 91,94000 = 2,75820

Subtotal: 2,75820 2,75820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00318

COST DIRECTE 2,97318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb miniretroexcavadora i estesa en
terraplé per configurar plataforma de vial

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 21,18000 = 0,38124

Subtotal: 0,38124 0,38124

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,180 /R x 35,00000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 6,68124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Excavació i neteja de fangs, fins a 1 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics (miniretroexcavadora), i càrrega sobre
camió

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,18000 = 1,05900
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Subtotal: 1,05900 1,05900

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,280 /R x 35,00000 = 9,80000

Subtotal: 9,80000 9,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01589

COST DIRECTE 10,87489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,18000 = 0,84720

Subtotal: 0,84720 0,84720

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 55,23000 = 7,33454

Subtotal: 7,33454 7,33454

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 8,19445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics ���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 21,18000 = 0,46596

Subtotal: 0,46596 0,46596

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 123,85000 = 1,34997

Subtotal: 1,34997 1,34997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 1,82292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 60,00000 = 0,54000

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 60,00000 = 0,42000
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 49,00000 = 0,68600

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 44,77000 = 0,31339

Subtotal: 1,95939 1,95939

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 0,09050 0,09050

COST DIRECTE 2,04989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 60,00000 = 0,42000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 60,00000 = 0,54000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 49,00000 = 0,68600

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 44,77000 = 0,31339

Subtotal: 1,95939 1,95939

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 0,09050 0,09050

COST DIRECTE 2,04989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 60,00000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

COST DIRECTE 0,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb
miniretroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,020 /R x 35,00000 = 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000
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COST DIRECTE 0,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������ m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans mecànicoFmanuals i càrrega sobre camió.
Inclou la retirada de la capa superficial del terreny i
qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors. També inclou
la tala d'arbres d'alçada inferior o igual a 6m i la seva
càrrega sobre camió, transport i disposició a planta de
compostatge. S'ha de deixar una superfície adequada
per al desenvolupament dels treballs posteriors. Es
deixarà la superfície lliure d'arbres, de plantes, de
deixalles i d'altres elements existents. Els forats
existents i els que resultin de les operacions
d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el
sòl i amb el mateix grau de compactació. Inclou, en el
cas que sigui necessari, el transport i disposició de
material sobrant que no s'hagi aprofitat a obra, cap a
un abocador autoritzat inclòs el seu cànon.

���	
� ���� ��� €

______________________________________________________________________________________________________________

"#�� '������� m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,056 /R x 43,15000 = 2,41640

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 146,53000 = 1,01106

Subtotal: 3,42746 3,42746

COST DIRECTE 3,42746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació ���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 10,12000 = 10,12000

Subtotal: 10,12000 10,12000

COST DIRECTE 10,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� m3 Classificació a peu d'obra de residus de fibrociment
especials en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals. Inclou en transport
del residu dins de l'obra i deposició controlada a
dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

���	
� ���� ���� €

______________________________________________________________________________________________________________
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"#�� '������� m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a
20 km

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 43,15000 = 8,19850

Subtotal: 8,19850 8,19850

COST DIRECTE 8,19850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������! m3 Transport de residus de fibrociment a instal�lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,1875 /R x 43,15000 = 8,09063

Subtotal: 8,09063 8,09063

COST DIRECTE 8,09063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '����$�� kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '�&����� m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela
metàl�lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4
mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació col�locada amb mitjans mecànics

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 25,37000 = 15,22200

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,18000 = 12,70800
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Subtotal: 27,93000 27,93000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,7246 /R x 55,23000 = 40,01966

Subtotal: 40,01966 40,01966

Materials

B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100      x 19,64000 = 21,60400

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,700      x 2,20000 = 1,54000

B0D81580 m2 Plafó metàl�lic de 50x200 cm per a 50 usos 2,000      x 1,35000 = 2,70000

B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl�lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

0,525      x 30,49000 = 16,00725

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl�lics, de 50x200 cm

2,000      x 0,56000 = 1,12000

Subtotal: 42,97125 42,97125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41895

COST DIRECTE 111,33986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '������� u Barrera de troncs consistent en 4 vares de castanyer
de 8 cm de diàmetre i 2 m de longitud, amb apilat de
troncs de pi trossejats de la zona.

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,300 /R x 21,18000 = 48,71400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,300 /R x 25,37000 = 58,35100

Subtotal: 107,06500 107,06500

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 3,74728

COST DIRECTE 110,81228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '�%"���� u Passarel�la de fusta de 2m d'ample i 8m de longitud
consistent en dos daus de formigó per a recolzament
de bigues de fusta. Inclou tarima de fusta de pi
tractada amb nivell de protecció IV i barana de
protecció contra caigudes.

���	
� ���� ��
����� €

______________________________________________________________________________________________________________

"#�� '������� m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada
de sola, d'una cara vista, col�locada amb morter
ciment 1:6

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 7,000 /R x 25,37000 = 177,59000

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 21,18000 = 148,26000

Subtotal: 325,85000 325,85000
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Materials

D6111221 m3 Pedra calcària adobada de sola per a maçoneria 1,150      x 370,84870 = 426,47601

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/BFL i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2499      x 82,53860 = 20,62640

Subtotal: 447,10241 447,10241

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,14625

COST DIRECTE 781,09866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '������� m Tanca nova amb indicador de la senyal 15D de
195x274mm, del manual tècnic de senyalització de
l'Anella Verda de Terrassa, adossat en un dels dos
suports de fusta dels tancaments dels camins,
materials auxiliars, disseny i instal�lació inclosa

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 26,21000 = 52,42000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 22,52000 = 45,04000

Subtotal: 97,46000 97,46000

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,900 /R x 9,29000 = 8,36100

Subtotal: 8,36100 8,36100

Materials

B6AZ0001 u Tanca, amb tots els elements inclosos 1,000      x 182,00000 = 182,00000

BBMZC002 u Indicador de senyal 15D de 195x274mm, del manual
tècnic de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa,
disseny i maquetació inclosos.

1,000      x 83,19000 = 83,19000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

6,500      x 0,84000 = 5,46000

Subtotal: 270,65000 270,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,46190

COST DIRECTE 377,93290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '������& m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats col�locada amb estenedora i piconatge del
material al 100% del PM

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,18000 = 0,84720

Subtotal: 0,84720 0,84720

Maquinària
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C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 47,00000 = 1,08100

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 60,00000 = 1,02000

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 46,10000 = 0,23050

Subtotal: 2,33150 2,33150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

B037R000 m3 TotFu artificial procedent de granulats reciclats 1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 9,58050 9,58050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01271

COST DIRECTE 12,77191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������$ m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,047 /R x 21,18000 = 0,99546

Subtotal: 0,99546 0,99546

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,038 /R x 49,00000 = 1,86200

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,024 /R x 46,10000 = 1,10640

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,033 /R x 57,50000 = 1,89750

Subtotal: 4,86590 4,86590

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,04000 = 20,74600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 20,83650 20,83650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01493

COST DIRECTE 26,71279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

'������� m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 21,18000 = 1,37670

Subtotal: 1,37670 1,37670

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 44,77000 = 0,31339

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,023 /R x 45,00000 = 1,03500

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,079 /R x 35,00000 = 2,76500
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Subtotal: 4,11339 4,11339

Materials

B037R000 m3 TotFu artificial procedent de granulats reciclats 1,000      x 9,49000 = 9,49000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 9,58050 9,58050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02065

COST DIRECTE 15,09124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

'������& m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 21,18000 = 0,88956

Subtotal: 0,88956 0,88956

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 60,00000 = 1,02000

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 50,00000 = 1,15000

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 46,10000 = 0,23050

Subtotal: 2,40050 2,40050

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

B037R000 m3 TotFu artificial procedent de granulats reciclats 1,150      x 9,49000 = 10,91350

Subtotal: 11,00400 11,00400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01334

COST DIRECTE 14,30740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats col�locada amb estenedora i piconatge del
material al 100% del PM

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,044 /R x 21,18000 = 0,93192

Subtotal: 0,93192 0,93192

Maquinària

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 42,77000 = 0,64155

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 50,00000 = 1,15000

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 46,10000 = 0,23050

Subtotal: 2,02205 2,02205

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050
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B037R000 m3 TotFu artificial procedent de granulats reciclats 1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 9,58050 9,58050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01398

COST DIRECTE 12,54845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� u Construcció rampa de formigó per accessibilitat
d'amfibis, d´un metre de longitud i 50 centímetres
d'amplada

���	
� ���� ����� €

______________________________________________________________________________________________________________

'  !���� m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col�locat a terra formigonat

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,37000 = 1,26850

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,18000 = 2,11800

Subtotal: 3,38650 3,38650

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,000      x 9,55000 = 28,65000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/BFL 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,064      x 78,40949 = 5,01821

Subtotal: 33,66821 33,66821

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05080

COST DIRECTE 37,10551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '  !���� u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del
manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa, fixada amb daus de formigó de 40x40x40,
amb pal de suport, material auxiliar, disseny i
muntatge inclosos

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,37000 = 25,37000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,18000 = 21,18000

Subtotal: 46,55000 46,55000

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,100 /R x 48,82000 = 4,88200

Subtotal: 4,88200 4,88200

Materials

BBMZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del
manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa amb suport, disseny i maquetació inclosos.

1,000      x 230,93000 = 230,93000
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B064300C m3 Formigó HMF20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,064      x 64,61000 = 4,13504

Subtotal: 235,06504 235,06504

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,16375

COST DIRECTE 287,66079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '  !���� u Indicador de la senyal 10D tipus banderola de
510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de
l'Anella Verda de Terrassa, instal�lada en suport
existent, material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,21000 = 4,71780

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 22,52000 = 4,05360

Subtotal: 8,77140 8,77140

Materials

BBMZA002 u Indicador de senyal 10D tipus banderola de
510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de
l'Anella Verda de Terrassa, disseny i maquetació
inclosos.

1,000      x 135,23000 = 135,23000

Subtotal: 135,23000 135,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21929

COST DIRECTE 144,22069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '  !���� u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del
manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa, fixada amb daus de formigó de 60x60x60,
amb pal de suport, material auxiliar, disseny i
muntatge inclosos

���	
� ���� �
����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,700 /R x 21,18000 = 36,00600

A0121000 h Oficial 1a 1,700 /R x 25,37000 = 43,12900

Subtotal: 79,13500 79,13500

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,200 /R x 48,82000 = 9,76400

Subtotal: 9,76400 9,76400

Materials

B064300C m3 Formigó HMF20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,432      x 64,61000 = 27,91152

BBMZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del
manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa amb suports, disseny i maquetació inclosos.

1,000      x 1.117,81000 = 1.117,81000



Pressupost obres Anella Verda de Terrassa, segona fase

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/07/18 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.145,72152 1.145,72152

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,97838

COST DIRECTE 1.236,59890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �
��������

"#�� '  !���� u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm,
del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda
de Terrassa, fixada amb daus de formigó de
60x60x60, amb pals de suport, material auxiliar,
disseny i muntatge inclosos

���	
� ���� �
����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,18000 = 42,36000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,37000 = 50,74000

Subtotal: 93,10000 93,10000

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,200 /R x 48,82000 = 9,76400

Subtotal: 9,76400 9,76400

Materials

BBMZE001 u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm,
del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda
de Terrassa amb suports, disseny i maquetació
inclosos.

1,000      x 958,08000 = 958,08000

B064300C m3 Formigó HMF20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,432      x 64,61000 = 27,91152

Subtotal: 985,99152 985,99152

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,32750

COST DIRECTE 1.091,18302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �
��������

"#�� '  !$��� u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm,
del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda
de Terrassa, fixada amb daus de formigó de
40x40x40, amb pal de suport, material auxiliar,
disseny i muntatge inclosos

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,37000 = 25,37000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,18000 = 21,18000

Subtotal: 46,55000 46,55000

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,100 /R x 48,82000 = 4,88200

Subtotal: 4,88200 4,88200

Materials
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B064300C m3 Formigó HMF20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,064      x 64,61000 = 4,13504

BBMZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm,
del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda
de Terrassa amb suport, disseny i maquetació
inclosos.

1,000      x 566,84000 = 566,84000

Subtotal: 570,97504 570,97504

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,16375

COST DIRECTE 623,57079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '������� m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm,
col�locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,042 /R x 25,37000 = 1,06554

A0140000 h Manobre 0,084 /R x 21,18000 = 1,77912

Subtotal: 2,84466 2,84466

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,490      x 19,39000 = 9,50110

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

2,224      x 1,30000 = 2,89120

BD5AU090 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1F81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

1,050      x 13,20000 = 13,86000

Subtotal: 26,25230 26,25230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04267

COST DIRECTE 29,13963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules
NTJ

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 176,00000 = 176,00000

Subtotal: 176,00000 176,00000
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COST DIRECTE 176,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '������� u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 26,97000 = 7,01220

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 28,47000 = 7,51608

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 30,39000 = 4,01148

Subtotal: 18,53976 18,53976

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 34,95000 = 8,38800

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 46,69000 = 4,66900

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 46,10000 = 6,91500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 55,23000 = 16,00565

Subtotal: 35,97765 35,97765

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,81000 = 0,28960

Subtotal: 0,28960 0,28960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27810

COST DIRECTE 55,08511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� u Arrancada de soca d'arbre de menys de 40 cm de
perímetre de tronc, transports a lloc de trituració i
triturat

���	
� ���� ����� €

______________________________________________________________________________________________________________

"#�� '������� u Arrancada de soca d'arbre de més de 40 cm de
perímetre de tronc, transports a lloc de trituració i
triturat

���	
� ���� ����� €

______________________________________________________________________________________________________________

"#�� '������� u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 28,47000 = 0,51246

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 30,39000 = 0,27351

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 26,97000 = 3,50610
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Subtotal: 4,29207 4,29207

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,81000 = 0,00905

Subtotal: 0,00905 0,00905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06438

COST DIRECTE 4,36550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� ��� ���� u Retirada de mòduls de senyalització informativa
urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0795 /R x 25,37000 = 2,01692

A0140000 h Manobre 0,0795 /R x 21,18000 = 1,68381

Subtotal: 3,70073 3,70073

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,0795 /R x 42,16000 = 3,35172

Subtotal: 3,35172 3,35172

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05551

COST DIRECTE 7,10796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� !��!���� u Mesures de seguretat i salut d'acord al document ESS ���	
� ���� �
����� €

______________________________________________________________________________________________________________
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"#� �������� m2 Gual de solera de formigó HAF25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió,
empedrada superficialment amb pedra natural plana
d'acabat rústic i provinent de cantera

���	
� ���� ���� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 25,37000 = 4,56660

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,18000 = 6,35400

Subtotal: 10,92060 10,92060

Materials

B065960B m3 Formigó HAF25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 71,39000 = 11,02976

BRB31300 t Pedra granítica de 15 a 30 kg 0,150      x 107,09000 = 16,06350

Subtotal: 27,09326 27,09326

Partides d'obra

E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4F4 mm 6x2,2 m
B500T UNEFEN 10080

1,000      x 2,67408 = 2,67408

Subtotal: 2,67408 2,67408

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16381

COST DIRECTE 40,85175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� �������

"#�� '������� m2 Arranjament substancial de camí en mal estat
consistent en anivellar i construir els elements
drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer aportacions
de totFú reciclat de formigó (gruix 10cm), regar i
compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal
fer trencaaigües cada 25 metres (pendent longitudinal
> 10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al
10%). Amplada del camí de 4 metres.

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,18000 = 0,42360

Subtotal: 0,42360 0,42360

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 60,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

Partides d'obra

G931R01J m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

0,100      x 14,30740 = 1,43074

Subtotal: 1,43074 1,43074
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00635

COST DIRECTE 2,22069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '������� m2 Repàs de camí consistent en anivellar i restaurar els
elements drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer
aportacions de totFú reciclat de formigó (gruix 6cm),
regar i compactar el ferm. En cas de trams amb
pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres
(pendent longitudinal > 10%) a 50 metres (pendent
longitudinal inferior al 10%). Amplada del camí de 4
metres.

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 21,18000 = 0,29652

Subtotal: 0,29652 0,29652

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,004 /R x 60,00000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

Partides d'obra

G931R01J m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

0,060      x 14,30740 = 0,85844

Subtotal: 0,85844 0,85844

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00445

COST DIRECTE 1,39941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '��� ��� m2 Arranjament substancial de sender en mal estat
consistent en eixamplar la plataforma del sender,
anivellar i construir els elements drenants
(trencaaigües), fer aportacions de totFú reciclat de
formigó (gruix 10cm), regar i compactar el ferm. En
cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada
20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30 metres
(pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del
sender de 2,5 metres. Inclou també la poda dels
arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun
exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit format.

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,010 /R x 26,97000 = 0,26970

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,18000 = 0,84720

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,010 /R x 37,23000 = 0,37230

Subtotal: 1,48920 1,48920

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,010 /R x 3,41000 = 0,03410

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,018 /R x 35,00000 = 0,63000
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Subtotal: 0,66410 0,66410

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,003      x 48,82000 = 0,14646

Subtotal: 0,14646 0,14646

Partides d'obra

G9310001 m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

0,100      x 15,09124 = 1,50912

Subtotal: 1,50912 1,50912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02234

COST DIRECTE 3,83122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '��� ��� m2 Repàs de sender consistent en anivellar i restaurar
els elements drenants (trencaaigües), fer aportacions
de totFú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i
compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal
fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal
> 10%) a 30 metres (pendent longitudinal inferior al
10%). Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou
també la poda dels arbres dels vorals i puntualment la
tala d'algun exemplar. La maquinària a utlitzar és de
petit format.

���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 21,18000 = 0,52950

Subtotal: 0,52950 0,52950

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,012 /R x 35,00000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

Partides d'obra

G9310001 m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

0,060      x 15,09124 = 0,90547

Subtotal: 0,90547 0,90547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00794

COST DIRECTE 1,86291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '��� ��� m2 Construcció de ferm en sender ���	
� ���� ��� €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,080 /R x 21,18000 = 1,69440

Subtotal: 1,69440 1,69440

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,050 /R x 35,00000 = 1,75000

Subtotal: 1,75000 1,75000

Partides d'obra

G9310001 m3 Base de totFu artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col�locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM

0,100      x 15,09124 = 1,50912

Subtotal: 1,50912 1,50912

COST DIRECTE 4,95352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ������

"#�� '  ����� u Placa circular model RF102 per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament i muntada sobre pal fixat amb
formigó al sòl. Inclou placa adicional de 600x300 mm
amb serigrafia Nivell I de reflectància.

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FBB11252 u aa 1,000      x 78,23786 = 78,23786

FBB11251 u Placa circular RF102 per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura nivell reflectància I, fixada mecànicament

1,000      x 64,20060 = 64,20060

GBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col�locat a terra formigonat

1,000      x 37,10551 = 37,10551

Subtotal: 179,54397 179,54397

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 179,54397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

���������������������� ��������

"#�� '  ����� u Placa quadrada model SF15a per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

���	
� ���� ����� €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FBB11255 u Placa quadrada SF15a per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat, de 60 cm de costat, acabada amb pintura
nivell reflectància I, fixada mecànicament

1,000      x 74,01786 = 74,01786

FBB11252 u aa 1,000      x 78,23786 = 78,23786

GBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col�locat a terra formigonat

1,000      x 37,10551 = 37,10551

Subtotal: 189,36123 189,36123
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 189,36123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
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P 1 E9360001 m2 Gual de solera de formigó HA 25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió, empedrada superficialment amb pedra
natural plana d'acabat rústic i provinent de cantera

40,85 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS)

P 2 ER3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

106,58 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA VUIT CÈNTIMS)

P 3 ERE6P001 m Poda de la vegetació arbòria del voral de camí, sobretot Pinus halepensis de diàmetre >
30cm a una densitat mitjana d'entre 75 i 150 arbres cada 1000 metres linials, comptats
ambdòs costats del camí. Tallada de només les branques que ocupen la caixa del camí
(diàmetre fins a 30cm). Poda dels arbres fins < 4 m d'alçària, execució de la poda amb escala
o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P 4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, cartell o tanca metal�lica
en camí, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

11,07 €

(ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P 5 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

176,51 €

(CENT SETANTA SIS EUROS AMB CINQUANTA UN CÈNTIMS)

P 6 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport
fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA UN CÈNTIMS)

P 7 F2260001 m3 Formació de mota de terra en terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM, amb mitjans mecànics
(miniretroexcavadora)

12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT I CINC CÈNTIMS)

P 8 F2260002 m3 Escampat de terrres per rebliments 6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P 9 F3J20001 u Bancs de bloc de pedra àrea estada 216,14 €

(DOS CENTS SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P 10 FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS)

P 11 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA VUIT CÈNTIMS)

P 12 FR9A0MRA m Passera de fusta tractada a l'autoclau, de 2 metre d'amplada. Pilars tornejats de 14 cm de
diàmetre cada 2,5 m. Travessers i llargers de 14,5x7cm, passamà barana, protecció intermitja
i sòcol de 9,5 x 4,5 cm, fixada amb cargoleria galvanitzada, encastat en terreny tou amb
formigó.

228,02 €

(DOS CENTS VINT I VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P 13 FR9AUM51 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de 0,90 m
d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2,5 m, clavats al
terreny 60 cm, un passamà superior i un travesser intermig i sòcol de secció 9,5x4,5 cm, units
amb peces especials d'acer galvanitzat

35,06 €

(TRENTA CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P 14 FR9AUMZ1 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà
superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

56,01 €

(CINQUANTA SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P 15 FR9AUMZ2 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al paviment o solera amb peces especials d'acer
galvanitzat, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces
especials d'acer galvanitzat

56,14 €

(CINQUANTA SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P 16 FRB5R6Z1 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de llargària, fixat amb barres
d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar lo al graonat

56,54 €

(CINQUANTA SIS EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS)

P 17 FRI33351 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col�locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m,
fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20 10 20 cm,
amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA NOU CÈNTIMS)

P 18 G2140001 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora) i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

82,20 €

(VUITANTA DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P 19 G214000A m Enderroc complert de volum aparent de construcció existent com casetes, barraques, basses,
dipòsits i altres,de materials d'origen divers, incloses possibles instal�lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manuals i materials d'origen divers, amb càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la classificació en obra dels residus d'enderroc i la
deposició controlada a centre de reciclatge dels residus obtinguts i d'altres barrejats amb el
cànon corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra com a la
instal.lació per a la seva gestió

18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P 20 G214000B m Enderroc de tanca perimetral o divisòria de materials d'origen divers i enderroc de la
corresponent fonamentació, a mà i amb compressor, i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la classificació en obra dels residus d'enderroc i la deposició
controlada a centre de reciclatge dels residus obtinguts i d'altres barrejats amb el cànon
corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra com a la instal�lació per
a la seva gestió.

25,30 €

(VINT I CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P 21 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P 22 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics 2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA SET CÈNTIMS)

P 23 G221410A m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb miniretroexcavadora i estesa
en terraplé per configurar plataforma de vial

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA VUIT CÈNTIMS)
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P 24 G2220001 m3 Excavació i neteja de fangs, fins a 1 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora), i càrrega sobre camió

10,87 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA SET CÈNTIMS)

P 25 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,19 €

(VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P 26 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA DOS CÈNTIMS)

P 27 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P 28 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P 29 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA NOU CÈNTIMS)

P 30 G22D301A m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb miniretroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P 31 G22D301B m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànico manuals i càrrega sobre
camió. Inclou la retirada de la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de
treballs posteriors. També inclou la tala d'arbres d'alçada inferior o igual a 6m i la seva
càrrega sobre camió, transport i disposició a planta de compostatge. S'ha de deixar una
superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors. Es deixarà la superfície
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents. Els forats existents i els
que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. Inclou,
en el cas que sigui necessari, el transport i disposició de material sobrant que no s'hagi
aprofitat a obra, cap a un abocador autoritzat inclòs el seu cànon.

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA UN CÈNTIMS)

P 32 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA TRES CÈNTIMS)

P 33 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,12 €

(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P 34 G2R2420A m3 Classificació a peu d'obra de residus de fibrociment especials en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou en transport del residu dins de l'obra i
deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,55 €

(VINT I SIS EUROS AMB CINQUANTA CINC CÈNTIMS)
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P 35 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 20 km

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P 36 G2R5426Z m3 Transport de residus de fibrociment a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P 37 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P 38 G3J1122A m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl�lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col�locada amb mitjans mecànics

111,34 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS)

P 39 G3L30001 u Barrera de troncs consistent en 4 vares de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2 m de longitud,
amb apilat de troncs de pi trossejats de la zona.

110,81 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA UN CÈNTIMS)

P 40 G4QP0001 u Passarel�la de fusta de 2m d'ample i 8m de longitud consistent en dos daus de formigó per a
recolzament de bigues de fusta. Inclou tarima de fusta de pi tractada amb nivell de protecció
IV i barana de protecció contra caigudes.

18.500,00 €

(DIVUIT MIL CINC CENTS EUROS)

P 41 G61111D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una cara vista, col�locada amb
morter ciment 1:6

781,10 €

(SET CENTS VUITANTA UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P 42 G6A10001 m Tanca nova amb indicador de la senyal 15D de 195x274mm, del manual tècnic de
senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, adossat en un dels dos suports de fusta dels
tancaments dels camins, materials auxiliars, disseny i instal�lació inclosa

377,93 €

(TRES CENTS SETANTA SET EUROS AMB NORANTA TRES CÈNTIMS)

P 43 G921202J m3 Base de tot u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb estenedora i piconatge
del material al 100% del PM

12,77 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA SET CÈNTIMS)

P 44 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 26,71 €

(VINT I SIS EUROS AMB SETANTA UN CÈNTIMS)

P 45 G931R02L m3 Base de tot u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb estenedora i piconatge
del material al 100% del PM

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CINC CÈNTIMS)

P 46 G9990001 u Construcció rampa de formigó per accessibilitat d'amfibis, d´un metre de longitud i 50
centímetres d'amplada

300,00 €

(TRES CENTS EUROS)

P 47 G9A1A001 m2 Arranjament substancial de camí en mal estat consistent en anivellar i construir els elements
drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer aportacions de tot ú reciclat de formigó (gruix 10cm),
regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres
(pendent longitudinal > 10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del
camí de 4 metres.

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT I DOS CÈNTIMS)
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P 48 G9A1A002 m2 Repàs de camí consistent en anivellar i restaurar els elements drenants (trencaaigües i/o
cunetes), fer aportacions de tot ú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm.
En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres (pendent longitudinal >
10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del camí de 4 metres.

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P 49 G9A1B001 m2 Arranjament substancial de sender en mal estat consistent en eixamplar la plataforma del
sender, anivellar i construir els elements drenants (trencaaigües), fer aportacions de tot ú
reciclat de formigó (gruix 10cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal
fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30 metres (pendent
longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou també la poda dels
arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit
format.

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA TRES CÈNTIMS)

P 50 G9A1B002 m2 Repàs de sender consistent en anivellar i restaurar els elements drenants (trencaaigües), fer
aportacions de tot ú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm. En cas de
trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30
metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou
també la poda dels arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun exemplar. La maquinària a
utlitzar és de petit format.

1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA SIS CÈNTIMS)

P 51 G9A1B00A m2 Construcció de ferm en sender 4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CINC CÈNTIMS)

P 52 GBB12241 u Placa circular model R 102 per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament i muntada
sobre pal fixat amb formigó al sòl. Inclou placa adicional de 600x300 mm amb serigrafia Nivell
I de reflectància.

179,54 €

(CENT SETANTA NOU EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS)

P 53 GBB12242 u Placa quadrada model S 15a per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

189,36 €

(CENT VUITANTA NOU EUROS AMB TRENTA SIS CÈNTIMS)

P 54 GBBZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 40x40x40, amb pal de suport, material
auxiliar, disseny i muntatge inclosos

287,66 €

(DOS CENTS VUITANTA SET EUROS AMB SEIXANTA SIS CÈNTIMS)

P 55 GBBZA002 u Indicador de la senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de
senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, instal�lada en suport existent, material auxiliar,
disseny i muntatge inclosos

144,22 €

(CENT QUARANTA QUATRE EUROS AMB VINT I DOS CÈNTIMS)

P 56 GBBZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 60x60x60, amb pal de suport, material
auxiliar, disseny i muntatge inclosos

1.236,60 €

(MIL DOS CENTS TRENTA SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P 57 GBBZE001 u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm, del manual tècnic de senyalització de
l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 60x60x60, amb pals de suport,
material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

1.091,18 €

(MIL NORANTA UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P 58 GBBZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm, del manual tècnic de senyalització de
l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 40x40x40, amb pal de suport,
material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

623,57 €

(SIS CENTS VINT I TRES EUROS AMB CINQUANTA SET CÈNTIMS)
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P 59 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col�locat en rasa i reblert amb material
granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

29,14 €

(VINT I NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P 60 GR42122D u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

176,00 €

(CENT SETANTA SIS EUROS)

P 61 GR612451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

55,09 €

(CINQUANTA CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P 62 GR660001 u Arrancada de soca d'arbre de menys de 40 cm de perímetre de tronc, transports a lloc de
trituració i triturat

110,50 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P 63 GR660002 u Arrancada de soca d'arbre de més de 40 cm de perímetre de tronc, transports a lloc de
trituració i triturat

160,50 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P 64 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA SET CÈNTIMS)

P 65 M21BU550 u Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P 66 Z00Z0000 u Mesures de seguretat i salut d'acord al document ESS 3.161,56 €

(TRES MIL  CENT SEIXANTA UN EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS)
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P 1 E9360001 m2 Gual de solera de formigó HA 25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió, empedrada superficialment amb pedra

natural plana d'acabat rústic i provinent de cantera

����� €

B065960B m3 Formigó HA 25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

11,02976 €

E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4 4 mm 6x2,2 m B500T UNE EN

10080

2,67408 €

BRB31300 t Pedra granítica de 15 a 30 kg 16,06350 €

Altres conceptes 11,08266 €

P 2 ER3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans

manuals

������ €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 54,18240 €

Altres conceptes 52,39760 €

P 3 ERE6P001 m Poda de la vegetació arbòria del voral de camí, sobretot Pinus halepensis de diàmetre >

30cm a una densitat mitjana d'entre 75 i 150 arbres cada 1000 metres linials, comptats
ambdòs costats del camí. Tallada de només les branques que ocupen la caixa del camí

(diàmetre fins a 30cm). Poda dels arbres fins < 4 m d'alçària, execució de la poda amb escala

o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la

mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

���� €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,48820 €

Altres conceptes 4,63180 €

P 4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, cartell o tanca metal�lica

en camí, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa

sobre camió o contenidor

����	 €

Altres conceptes 11,07000 €

P 5 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no més lluny de 20 km)

�	���� €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb

una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

34,99340 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,32300 €

Altres conceptes 134,19360 €

P 6 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport

fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

���� €

Altres conceptes 5,51000 €

P 7 F2260001 m3 Formació de mota de terra en terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en

tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM, amb mitjans mecànics

(miniretroexcavadora)

����� €

Altres conceptes 12,25000 €

P 8 F2260002 m3 Escampat de terrres per rebliments ��
� €

Altres conceptes 6,30000 €

P 9 F3J20001 u Bancs de bloc de pedra àrea estada ������ €
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B0440001 u Pedra paral�lelepípeda 2,0x0,4x0,45 metres 60,00000 €

Altres conceptes 156,14000 €

P 10 FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 
��� €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P 11 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses

amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <

500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

���� €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb

gramínies, segons NTJ 07N

0,14310 €

Altres conceptes 1,73690 €

P 12 FR9A0MRA m Passera de fusta tractada a l'autoclau, de 2 metre d'amplada. Pilars tornejats de 14 cm de

diàmetre cada 2,5 m. Travessers i llargers de 14,5x7cm, passamà barana, protecció intermitja

i sòcol de 9,5 x 4,5 cm, fixada amb cargoleria galvanitzada, encastat en terreny tou amb

formigó.

������ €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge de passera 14,53000 €

B064100C m3 Formigó HM 20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,13636 €

BR9Z0MRA u Tarima amb travessers i llargers amb pilars tornejats i passamà 90,00000 €

Altres conceptes 123,35364 €

P 13 FR9AUM51 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de 0,90 m
d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2,5 m, clavats al

terreny 60 cm, un passamà superior i un travesser intermig i sòcol de secció 9,5x4,5 cm, units

amb peces especials d'acer galvanitzat


���� €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant

d'una tanca de troncs

4,36800 €

BR9AUMR3 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5

m de llargada, i de 12 cm de diàmetre

4,60700 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5

m de llargada, i de 10 cm de diàmetre

8,00100 €

Altres conceptes 18,08400 €

P 14 FR9AUMZ1 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de

10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà

superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

����� €

BR9AUMZ2 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàmetre 15,56100 €

B064300C m3 Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,58440 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant

d'una tanca de troncs

5,46000 €

BR9AUMZ1 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre 13,06200 €

Altres conceptes 19,34260 €

P 15 FR9AUMZ2 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de

10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al paviment o solera amb peces especials d'acer

galvanitzat, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces

especials d'acer galvanitzat

����� €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant

d'una tanca de troncs

5,46000 €
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BR9AUZG5 u Peça d'acer galvanitzat i cargols per a base de tanca de tronc sobre paviment o solera 1,79000 €

BR9AUMZ1 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm de diàmetre 13,06200 €

BR9AUMZ2 m Fusta de castanyer tornejada, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de diàmetre 15,56100 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,18400 €

Altres conceptes 18,08300 €

P 16 FRB5R6Z1 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de llargària, fixat amb barres

d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar lo al graonat

����� €

BRB5R6Z0 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de llargària 19,69000 €

Altres conceptes 36,85000 €

P 17 FRI33351 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col�locada en un terreny

preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m,

fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20 10 20 cm,

amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

��	� €

BRI31330 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares

a una xarxa de polipropilè biodegradable

1,51800 €

Altres conceptes 4,27200 €

P 18 G2140001 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora) i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

����� €

Altres conceptes 82,20000 €

P 19 G214000A m Enderroc complert de volum aparent de construcció existent com casetes, barraques, basses,

dipòsits i altres,de materials d'origen divers, incloses possibles instal�lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manuals i materials d'origen divers, amb càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor. Inclou la classificació en obra dels residus d'enderroc i la

deposició controlada a centre de reciclatge dels residus obtinguts i d'altres barrejats amb el

cànon corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra com a la

instal.lació per a la seva gestió

����� €

Sense descomposició 18,50000 €

P 20 G214000B m Enderroc de tanca perimetral o divisòria de materials d'origen divers i enderroc de la
corresponent fonamentació, a mà i amb compressor, i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió o contenidor. Inclou la classificació en obra dels residus d'enderroc i la deposició

controlada a centre de reciclatge dels residus obtinguts i d'altres barrejats amb el cànon

corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra com a la instal�lació per

a la seva gestió.

���
� €

Sense descomposició 25,30000 €

P 21 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

��	� €

Altres conceptes 2,70000 €

P 22 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics ���	 €

Altres conceptes 2,97000 €

P 23 G221410A m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb miniretroexcavadora i estesa

en terraplé per configurar plataforma de vial

���� €

Altres conceptes 6,68000 €

P 24 G2220001 m3 Excavació i neteja de fangs, fins a 1 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix,

amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora), i càrrega sobre camió

����	 €

Altres conceptes 10,87000 €

P 25 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

���� €
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Altres conceptes 8,19000 €

P 26 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics ���� €

Altres conceptes 1,82000 €

P 27 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

���� €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 1,95950 €

P 28 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

���� €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 1,95950 €

P 29 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

��
� €

Altres conceptes 0,39000 €

P 30 G22D301A m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb miniretroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

��	� €

Altres conceptes 0,70000 €

P 31 G22D301B m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànico manuals i càrrega sobre

camió. Inclou la retirada de la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de

treballs posteriors. També inclou la tala d'arbres d'alçada inferior o igual a 6m i la seva

càrrega sobre camió, transport i disposició a planta de compostatge. S'ha de deixar una

superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors. Es deixarà la superfície

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents. Els forats existents i els

que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. Inclou,

en el cas que sigui necessari, el transport i disposició de material sobrant que no s'hagi

aprofitat a obra, cap a un abocador autoritzat inclòs el seu cànon.

���� €

Sense descomposició 0,91000 €

P 32 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12

t, amb un recorregut de fins a 5 km


��
 €

Altres conceptes 3,43000 €

P 33 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació ����� €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P 34 G2R2420A m3 Classificació a peu d'obra de residus de fibrociment especials en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou en transport del residu dins de l'obra i

deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat

0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

����� €

Sense descomposició 26,55000 €

P 35 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 20 km

���� €

Altres conceptes 8,20000 €

P 36 G2R5426Z m3 Transport de residus de fibrociment a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a

15 km

���� €
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Altres conceptes 8,09000 €

P 37 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat

0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

���� €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P 38 G3J1122A m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl�lica de filferro d'acer galvanitzat

de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació

col�locada amb mitjans mecànics

����
� €

B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl�lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm

de pas de malla

16,00725 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl�lics, de 50x200 cm 1,12000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl�lic de 50x200 cm per a 50 usos 2,70000 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,54000 €

B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 21,60400 €

Altres conceptes 68,36875 €

P 39 G3L30001 u Barrera de troncs consistent en 4 vares de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2 m de longitud,

amb apilat de troncs de pi trossejats de la zona.

������ €

Altres conceptes 110,81000 €

P 40 G4QP0001 u Passarel�la de fusta de 2m d'ample i 8m de longitud consistent en dos daus de formigó per a

recolzament de bigues de fusta. Inclou tarima de fusta de pi tractada amb nivell de protecció

IV i barana de protecció contra caigudes.

��������� €

Sense descomposició 18.500,00000 €

P 41 G61111D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una cara vista, col�locada amb

morter ciment 1:6

	����� €

Altres conceptes 781,10000 €

P 42 G6A10001 m Tanca nova amb indicador de la senyal 15D de 195x274mm, del manual tècnic de
senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, adossat en un dels dos suports de fusta dels

tancaments dels camins, materials auxiliars, disseny i instal�lació inclosa


		��
 €

BBMZC002 u Indicador de senyal 15D de 195x274mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda

de Terrassa, disseny i maquetació inclosos.

83,19000 €

B6AZ0001 u Tanca, amb tots els elements inclosos 182,00000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 5,46000 €

Altres conceptes 107,28000 €

P 43 G921202J m3 Base de tot u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb estenedora i piconatge

del material al 100% del PM

���		 €

B037R000 m3 Tot u artificial procedent de granulats reciclats 9,49000 €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 3,18950 €

P 44 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM ���	� €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 20,74600 €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 5,87350 €
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P 45 G931R02L m3 Base de tot u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb estenedora i piconatge

del material al 100% del PM

����� €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

B037R000 m3 Tot u artificial procedent de granulats reciclats 9,49000 €

Altres conceptes 2,96950 €

P 46 G9990001 u Construcció rampa de formigó per accessibilitat d'amfibis, d´un metre de longitud i 50

centímetres d'amplada


����� €

Sense descomposició 300,00000 €

P 47 G9A1A001 m2 Arranjament substancial de camí en mal estat consistent en anivellar i construir els elements

drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer aportacions de tot ú reciclat de formigó (gruix 10cm),

regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres

(pendent longitudinal > 10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del
camí de 4 metres.

���� €

Altres conceptes 2,22000 €

P 48 G9A1A002 m2 Repàs de camí consistent en anivellar i restaurar els elements drenants (trencaaigües i/o

cunetes), fer aportacions de tot ú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm.

En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres (pendent longitudinal >

10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del camí de 4 metres.

���� €

Altres conceptes 1,40000 €

P 49 G9A1B001 m2 Arranjament substancial de sender en mal estat consistent en eixamplar la plataforma del
sender, anivellar i construir els elements drenants (trencaaigües), fer aportacions de tot ú

reciclat de formigó (gruix 10cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal

fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30 metres (pendent

longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou també la poda dels

arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit

format.


��
 €

G9310001 m3 Base de tot u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col�locada amb estenedora

i piconatge del material al 100% del PM

1,50912 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14646 €

Altres conceptes 2,17442 €

P 50 G9A1B002 m2 Repàs de sender consistent en anivellar i restaurar els elements drenants (trencaaigües), fer

aportacions de tot ú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm. En cas de

trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30

metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou

també la poda dels arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun exemplar. La maquinària a
utlitzar és de petit format.

���� €

Altres conceptes 1,86000 €

P 51 G9A1B00A m2 Construcció de ferm en sender ���� €

Altres conceptes 4,95000 €

P 52 GBB12241 u Placa circular model R 102 per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de

diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament i muntada

sobre pal fixat amb formigó al sòl. Inclou placa adicional de 600x300 mm amb serigrafia Nivell

I de reflectància.

�	���� €

Altres conceptes 179,54000 €

P 53 GBB12242 u Placa quadrada model S 15a per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, acabada

amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

����
� €

Altres conceptes 189,36000 €

P 54 GBBZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella

Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 40x40x40, amb pal de suport, material

auxiliar, disseny i muntatge inclosos

��	��� €
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BBMZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella

Verda de Terrassa amb suport, disseny i maquetació inclosos.

230,93000 €

B064300C m3 Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,13504 €

Altres conceptes 52,59496 €

P 55 GBBZA002 u Indicador de la senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de

senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, instal�lada en suport existent, material auxiliar,

disseny i muntatge inclosos

������ €

BBMZA002 u Indicador de senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització
de l'Anella Verda de Terrassa, disseny i maquetació inclosos.

135,23000 €

Altres conceptes 8,99000 €

P 56 GBBZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella

Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 60x60x60, amb pal de suport, material

auxiliar, disseny i muntatge inclosos

���
���� €

BBMZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa amb suports, disseny i maquetació inclosos.

1.117,81000 €

B064300C m3 Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,91152 €

Altres conceptes 90,87848 €

P 57 GBBZE001 u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm, del manual tècnic de senyalització de

l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 60x60x60, amb pals de suport,
material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

�������� €

B064300C m3 Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,91152 €

Altres conceptes 1.063,26848 €

P 58 GBBZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm, del manual tècnic de senyalització de

l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de formigó de 40x40x40, amb pal de suport,
material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

��
��	 €

BBMZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm, del manual tècnic de senyalització de

l'Anella Verda de Terrassa amb suport, disseny i maquetació inclosos.

566,84000 €

B064300C m3 Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,13504 €

Altres conceptes 52,59496 €

P 59 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col�locat en rasa i reblert amb material

granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

����� €

BD5AU090 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 400 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82,

AS 2439/1 81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

13,86000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 2,89120 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9,50110 €

Altres conceptes 2,88770 €

P 60 GR42122D u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre

mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

�	���� €

BR42122C u Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i

profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

176,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P 61 GR612451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm

amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

����� €
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B0111000 m3 Aigua 0,28960 €

Altres conceptes 54,80040 €

P 62 GR660001 u Arrancada de soca d'arbre de menys de 40 cm de perímetre de tronc, transports a lloc de

trituració i triturat

������ €

Sense descomposició 110,50000 €

P 63 GR660002 u Arrancada de soca d'arbre de més de 40 cm de perímetre de tronc, transports a lloc de
trituració i triturat

������ €

Sense descomposició 160,50000 €

P 64 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de

plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació i primer reg

��
	 €

B0111000 m3 Aigua 0,00905 €

Altres conceptes 4,36095 €

P 65 M21BU550 u Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor

	��� €

Altres conceptes 7,11000 €

P 66 Z00Z0000 u Mesures de seguretat i salut d'acord al document ESS 
������� €

Sense descomposició 3.161,56000 €
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Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 01  CONSTRUCCIÓ DE RASA DE DRENATGE

1 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 10,000 0,750 0,750 11,250 C#*D#*E#*F#

��������������� ����� 

2 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col�locat en rasa i reblert amb material granular fins a 20 cm
per sobre del dren envoltat en geotextil

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

��������������� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 02  DEPRESSIÓ DE RECOLLIDA DE L'ESCOLAMENT

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

��������������� !�   

2 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

��������������� !�   

3 FRI33351 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col�locada en un terreny preparat amb un
pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20/10/20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa
superior de fixació

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

��������������� !�   

4 FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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��������������� " �   

5 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

��������������� " �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 03  CONSTRUCCIÓ DE PARET DE PEDRA

1 G61111D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una cara vista, col�locada amb morter ciment 1:6

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

��������������� ��   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 04  GUALS EMPEDRATS EN CAMÍ

1 E9360001 m2 Gual de solera de formigó HA/25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat des de camió, empedrada superficialment amb pedra natural plana d'acabat rústic i provinent de
cantera

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 5,000 2,500 4,000 50,000 C#*D#*E#*F#

��������������� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 05  TRAVESSA DE FUSTA CASTANYER

1 FRB5R6Z1 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de llargària, fixat amb barres d'acer corrugat, previ
perfilat manual del terreny per adaptar/lo al graonat

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

��������������� �#�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 06  RESTAURACIÓ ÀREA D'APARCAMENT

EUR
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1 G931R02L m3 Base de tot/u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb estenedora i piconatge del material al
100% del PM

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 800,000 0,120 96,000 C#*D#*E#*F#

��������������� $%�   

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 800,000 0,250 200,000 C#*D#*E#*F#

��������������� �  �   

3 E9360001 m2 Gual de solera de formigó HA/25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat des de camió, empedrada superficialment amb pedra natural plana d'acabat rústic i provinent de
cantera

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

��������������� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 07  TERRAPLENATS, REBLIMENTS I CONSTRUCCIONS DE RAMPA

1 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Rampa 4x2,5m 4,000 2,500 0,100 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Rampa 7x2,5m 7,000 2,500 0,100 1,750 C#*D#*E#*F#

3 Rampa 15x2,5m 15,000 2,500 0,100 3,750 C#*D#*E#*F#

4 Aportació 10cm de terra per reomplir
TR06

40,000 2,500 0,100 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Aportació 10cm de terra per reomplir
TR17

67,000 2,500 0,100 16,750 C#*D#*E#*F#

��������������� ""��� 

2 F2260002 m3 Escampat de terrres per rebliments

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Escampat de terres al tram TR06 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Escampat de terres al tram TR17 67,000 2,500 1,250 209,375 C#*D#*E#*F#

3 Escampat de terres en altres trams de
sender (a determinar pel DO)

271,093 271,093 C#*D#*E#*F#

��������������� �# �#%!

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 08  ARRANJAMENT, REPÀS I MANTENIMENT CAMINS I SENDERS

1 G9A1A001 m2 Arranjament substancial de camí en mal estat consistent en anivellar i construir els elements drenants
(trencaaigües i/o cunetes), fer aportacions de tot/ú reciclat de formigó (gruix 10cm), regar i compactar el ferm.
En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres (pendent longitudinal > 10%) a 50 metres
(pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del camí de 4 metres.

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR02 198,000 4,000 792,000 C#*D#*E#*F#

2 TR04 128,000 4,000 512,000 C#*D#*E#*F#

3 TR07 125,000 4,000 500,000 C#*D#*E#*F#

4 TR09 80,000 4,000 320,000 C#*D#*E#*F#

5 TR10 141,000 4,000 564,000 C#*D#*E#*F#

6 TR13 142,000 4,000 568,000 C#*D#*E#*F#

��������������� "���%�   

2 G9A1A002 m2 Repàs de camí consistent en anivellar i restaurar els elements drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer
aportacions de tot/ú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal
fer trencaaigües cada 25 metres (pendent longitudinal > 10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al 10%).
Amplada del camí de 4 metres.

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR03 281,000 4,000 1.124,000 C#*D#*E#*F#

2 TR08 167,000 4,000 668,000 C#*D#*E#*F#

3 TR11 861,000 4,000 3.444,000 C#*D#*E#*F#

4 TR15 67,000 4,000 268,000 C#*D#*E#*F#

5 TR19 465,000 4,000 1.860,000 C#*D#*E#*F#

6 Camins d'accés 3.475,000 4,000 13.900,000 C#*D#*E#*F#

��������������� ����%#�   

3 ERE6P001 m Poda de la vegetació arbòria del voral de camí, sobretot Pinus halepensis de diàmetre > 30cm a una densitat
mitjana d'entre 75 i 150 arbres cada 1000 metres linials, comptats ambdòs costats del camí. Tallada de només
les branques que ocupen la caixa del camí (diàmetre fins a 30cm). Poda dels arbres fins < 4 m d'alçària,
execució de la poda amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR07 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 TR08 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#

3 TR09 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 TR10 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#

5 TR13 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#

��������������� %���   

4 G9A1B001 m2 Arranjament substancial de sender en mal estat consistent en eixamplar la plataforma del sender, anivellar i
construir els elements drenants (trencaaigües), fer aportacions de tot/ú reciclat de formigó (gruix 10cm), regar i
compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal >
10%) a 30 metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou també la
poda dels arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit format.

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR06 376,000 2,500 940,000 C#*D#*E#*F#

2 TR14 96,000 2,500 240,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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��������������� ���! �   

5 G9A1B002 m2 Repàs de sender consistent en anivellar i restaurar els elements drenants (trencaaigües), fer aportacions de
tot/ú reciclat de formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent, cal fer
trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30 metres (pendent longitudinal inferior al 10%).
Amplada del sender de 2,5 metres. Inclou també la poda dels arbres dels vorals i puntualment la tala d'algun
exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit format.

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR12 275,000 2,500 687,500 C#*D#*E#*F#

2 TR16 51,000 2,500 127,500 C#*D#*E#*F#

3 TR18 340,000 2,500 850,000 C#*D#*E#*F#

��������������� ��%%��   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 09  ARRANCADA DE SOQUES

1 GR660001 u Arrancada de soca d'arbre de menys de 40 cm de perímetre de tronc, transports a lloc de trituració i triturat

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR06 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

��������������� � �   

2 GR660002 u Arrancada de soca d'arbre de més de 40 cm de perímetre de tronc, transports a lloc de trituració i triturat

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR06 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

��������������� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 10  PASSERA LATERAL DE LA CARRETERA PARC AUDIOVISUAL
Sub/capítol (1) 01  PASSERA DE FUSTA

1 FR9A0MRA m Passera de fusta tractada a l'autoclau, de 2 metre d'amplada. Pilars tornejats de 14 cm de diàmetre cada 2,5 m.
Travessers i llargers de 14,5x7cm, passamà barana, protecció intermitja i sòcol de 9,5 x 4,5 cm, fixada amb
cargoleria galvanitzada, encastat en terreny tou amb formigó.

������������&��� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS
Sub/capítol 10  PASSERA LATERAL DE LA CARRETERA PARC AUDIOVISUAL
Sub/capítol (1) 02  TANCA

1 FR9AUM51 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), de 0,90 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2,5 m, clavats al terreny 60 cm, un passamà superior i un
travesser intermig i sòcol de secció 9,5x4,5 cm, units amb peces especials d'acer galvanitzat

EUR
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������������&��� �#�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CB  SENYALITZACIÓ
Sub/capítol 01  INSTAL�LACIÓ DE TANCA

1 G6A10001 m Tanca nova amb indicador de la senyal 15D de 195x274mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa, adossat en un dels dos suports de fusta dels tancaments dels camins, materials auxiliars,
disseny i instal�lació inclosa

������������&��� %�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CB  SENYALITZACIÓ
Sub/capítol 02  DIRECCIONAL I INFORMATIVA

1 GBBZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa,
fixada amb daus de formigó de 40x40x40, amb pal de suport, material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

������������&��� �!�   

2 GBBZA002 u Indicador de la senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella
Verda de Terrassa, instal�lada en suport existent, material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

������������&��� �'�   

3 GBBZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa,
fixada amb daus de formigó de 60x60x60, amb pal de suport, material auxiliar, disseny i muntatge inclosos

������������&��� #�   

4 GBBZE001 u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa, fixada amb daus de formigó de 60x60x60, amb pals de suport, material auxiliar, disseny i muntatge
inclosos

������������&��� ��   

5 GBBZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm, del manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de
Terrassa, fixada amb daus de formigó de 40x40x40, amb pal de suport, material auxiliar, disseny i muntatge
inclosos

������������&��� #�   

6 GBB12241 u Placa circular model R/102 per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament i muntada sobre pal fixat amb formigó al sòl.
Inclou placa adicional de 600x300 mm amb serigrafia Nivell I de reflectància.

������������&��� ��   

7 GBB12242 u Placa quadrada model S/15a per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

������������&��� ��   
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Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CC  NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B/40
Sub/capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

������������&��� �#���� 

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics

������������&��� �"%�'% 

3 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

������������&��� � $�$  

4 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a la seva conservació

������������&��� �"��" 

5 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Terres excavació (volum x
descompactació), excloses les terres
piconades

426,860 1,200 512,232 C#*D#*E#*F#

2 Terra vegetal (volum x
descompactació)

23,530 1,200 28,236 C#*D#*E#*F#

��������������� �# �#%!

6 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 20 km

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Restes esbrossada (superfície x 0,2m) 28,250 28,250 C#*D#*E#*F#

��������������� �!��� 

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CC  NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B/40
Sub/capítol 02  FERM

1 G921202J m3 Base de tot/u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb estenedora i piconatge del material al
100% del PM

������������&��� �#�%# 

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CC  NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B/40
Sub/capítol 03  PASSAREL�LA DE FUSTA PER CREUAMENT OBRA HIDRÀULICA

1 G4QP0001 u Passarel�la de fusta de 2m d'ample i 8m de longitud consistent en dos daus de formigó per a recolzament de
bigues de fusta. Inclou tarima de fusta de pi tractada amb nivell de protecció IV i barana de protecció contra
caigudes.

������������&��� ��   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CD  OBERTURA DE TRAM DE SENDER
Sub/capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22D301A m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb miniretroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR17 67,000 2,500 167,500 C#*D#*E#*F#

��������������� �%'��  

2 G221410A m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb miniretroexcavadora i estesa en terraplé per
configurar plataforma de vial

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR17 67,000 2,500 0,400 67,000 C#*D#*E#*F#

��������������� %'�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CD  OBERTURA DE TRAM DE SENDER
Sub/capítol 02  FERM

1 G9A1B00A m2 Construcció de ferm en sender

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 TR17 67,000 2,500 167,500 C#*D#*E#*F#

��������������� �%'��  

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 01  RETIRADA D'ELEMENTS

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, cartell o tanca metal�lica en camí, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

EUR
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1 Bancs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Cartell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Tanca/barrera metal�lica camí 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

��������������� $�   

2 M21BU550 u Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

������������&��� ���   

3 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 20 km

������������&��� '�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 02  CLAUSURA TRIALERES

1 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Trialera especial 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

��������������� ���   

2 F2260001 m3 Formació de mota de terra en terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 90 % del PM, amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Trialera especial 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Trialera estàndard 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

��������������� " �   

3 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior , i la primera sega

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Trialera especial 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

��������������� �� �   

4 G3L30001 u Barrera de troncs consistent en 4 vares de castanyer de 8 cm de diàmetre i 2 m de longitud, amb apilat de troncs
de pi trossejats de la zona.

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Trialera estàndard 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

��������������� $�   
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Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 03  ENDERROCS

1 G2140001 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora) i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Construcció 2,5x3m i 2m d'alçada 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#

��������������� ��$  

2 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 20 km

������������&��� ��$  

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 04  INSTAL�LACIONS ELEMENTS

1 G3J1122A m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl�lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm,
i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col�locada amb mitjans mecànics

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Gabió curt 3,000 1,000 0,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

2 Gabió llarg 1,000 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

��������������� ���� 

2 FR9AUMZ1 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre
cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de
diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

������������&��� "��   

3 FR9AUMZ2 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre
cada 2 m, ancorats al paviment o solera amb peces especials d'acer galvanitzat, un passamà superior i un
travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

������������&��� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 05  RESTAURACIONS

1 G61111D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una cara vista, col�locada amb morter ciment 1:6

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Font de la Misèria 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

��������������� %�'� 

EUR



Pressupost obres Anella Verda de Terrassa, segona fase

AMIDAMENTS Data: 27/08/18 Pàg.: 11

2 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Figuera de la Font de la Misèria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

��������������� ��   

3 G2220001 m3 Excavació i neteja de fangs, fins a 1 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics (miniretroexcavadora), i càrrega sobre camió

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 Extracció fangs Font de la Misèria 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

��������������� � �   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 06  CONSTRUCCIÓ RAMPA PER AMFIBIS

1 G9990001 u Construcció rampa de formigó per accessibilitat d'amfibis, d´un metre de longitud i 50 centímetres d'amplada

������������&��� ��   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 07  PLANTACIÓ DE LLEDONERS

1 GR612451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

��������������� !�   

2 GR42122D u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

��������������� !�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 08  ÀREA D'ESTADA

1 ER3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

EUR
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1 3,000 8,000 8,000 0,100 19,200 C#*D#*E#*F#

��������������� �$��  

2 F3J20001 u Bancs de bloc de pedra àrea estada

������������&��� $�   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CE  ALTRES ACTUACIONS
Sub/capítol 09  ELIMINACIÓ 4 HORTS IL�LEGALS FONT DE LA MISÈRIA

1 G22D301B m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànico/manuals i càrrega sobre camió. Inclou la
retirada de la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.),
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. També inclou la tala d'arbres d'alçada inferior o
igual a 6m i la seva càrrega sobre camió, transport i disposició a planta de compostatge. S'ha de deixar una
superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors. Es deixarà la superfície lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents. Els forats existents i els que resultin de les operacions
d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i
amb el mateix grau de compactació. Inclou, en el cas que sigui necessari, el transport i disposició de material
sobrant que no s'hagi aprofitat a obra, cap a un abocador autoritzat inclòs el seu cànon.

������������&��� %"��   

2 G214000B m Enderroc de tanca perimetral o divisòria de materials d'origen divers i enderroc de la corresponent fonamentació,
a mà i amb compressor, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la classificació en
obra dels residus d'enderroc i la deposició controlada a centre de reciclatge dels residus obtinguts i d'altres
barrejats amb el cànon corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra com a la instal�lació
per a la seva gestió.

������������&��� #'�%" 

3 G214000A m Enderroc complert de volum aparent de construcció existent com casetes, barraques, basses, dipòsits i altres,de
materials d'origen divers, incloses possibles instal�lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
materials d'origen divers, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
classificació en obra dels residus d'enderroc i la deposició controlada a centre de reciclatge dels residus
obtinguts i d'altres barrejats amb el cànon corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra
com a la instal.lació per a la seva gestió

������������&��� "#���  

4 G2R2420A m3 Classificació a peu d'obra de residus de fibrociment especials en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals. Inclou en transport del residu dins de l'obra i deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 (Estimació ajuntament) 0,890 0,890 C#*D#*E#*F#

���������������  �!$ 

5 G2R5426Z m3 Transport de residus de fibrociment a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 (Estimació ajuntament) 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

1 (Estimació ajuntament) 8.211,000 8.211,000 C#*D#*E#*F#

��������������� !�����   

Obra 01 PRESSUPOST ANELLA VERDA 2ª FASE
Capítol CF  SEGURETAT I SALUT

1 Z00Z0000 u Mesures de seguretat i salut d'acord al document ESS

������������&��� ��   
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Obra 01 Pressupost ANELLA VERDA 2ª FASE

Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 01 Construcció de rasa de drenatge

1 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P . 25)

8,19 11,250 92,14

2 GD5AU090 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 400 mm, col�locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat
en geotextil (P . 59)

29,14 20,000 582,80

����� ����	
���� �������� ������

Obra 01 Pressupost ANELLA VERDA 2ª FASE

Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 02 Depressió de recollida de l'escolament

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P . 21)

2,70 8,000 21,60

2 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P . 26) 1,82 8,000 14,56

3 FRI33351 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2,
col�locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 %
i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20.10.20 cm, amb
una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació (P . 17)

5,79 8,000 46,32

4 FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P . 10)

3,85 30,000 115,50

5 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P . 64)

4,37 30,000 131,10

����� ����	
���� �������� ������

Obra 01 Pressupost ANELLA VERDA 2ª FASE

Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 03 Construcció de paret de pedra

1 G61111D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una
cara vista, col�locada amb morter ciment 1:6 (P . 41)

781,10 5,000 3.905,50
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 04 Guals empedrats en camí

1 E9360001 m2 Gual de solera de formigó HA.25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de

40,85 50,000 2.042,50

EUR
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camió, empedrada superficialment amb pedra natural plana d'acabat
rústic i provinent de cantera (P . 1)
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 05 Travessa de fusta castanyer

1 FRB5R6Z1 m Travessa de fusta de castanyer de 20x12 cm i fins a 1,2 m de llargària,
fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat manual del terreny per
adaptar.lo al graonat (P . 16)

56,54 24,000 1.356,96
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 06 Restauració àrea d'aparcament

1 G931R02L m3 Base de tot.u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb
estenedora i piconatge del material al 100% del PM (P . 45)

12,55 96,000 1.204,80

2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P . 27)

2,05 200,000 410,00

3 E9360001 m2 Gual de solera de formigó HA.25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de
camió, empedrada superficialment amb pedra natural plana d'acabat
rústic i provinent de cantera (P . 1)

40,85 50,000 2.042,50
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 07 Terraplenats, rebliments i construccions de rampa

1 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P . 33) 10,12 33,250 336,49

2 F2260002 m3 Escampat de terrres per rebliments (P . 8) 6,30 540,468 3.404,95
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 08 Arranjament, repàs i manteniment camins i senders

1 G9A1A001 m2 Arranjament substancial de camí en mal estat consistent en anivellar i
construir els elements drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer
aportacions de tot.ú reciclat de formigó (gruix 10cm), regar i compactar
el ferm. En cas de trams amb pendent, cal fer trencaaigües cada 25
metres (pendent longitudinal > 10%) a 50 metres (pendent longitudinal
inferior al 10%). Amplada del camí de 4 metres. (P . 47)

2,22 3.256,000 7.228,32

EUR
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2 G9A1A002 m2 Repàs de camí consistent en anivellar i restaurar els elements
drenants (trencaaigües i/o cunetes), fer aportacions de tot.ú reciclat de
formigó (gruix 6cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb
pendent, cal fer trencaaigües cada 25 metres (pendent longitudinal >
10%) a 50 metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del
camí de 4 metres. (P . 48)

1,40 21.264,000 29.769,60

3 ERE6P001 m Poda de la vegetació arbòria del voral de camí, sobretot Pinus
halepensis de diàmetre > 30cm a una densitat mitjana d'entre 75 i 150
arbres cada 1000 metres linials, comptats ambdòs costats del camí.
Tallada de només les branques que ocupen la caixa del camí
(diàmetre fins a 30cm). Poda dels arbres fins < 4 m d'alçària, execució
de la poda amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km). (P . 3)

5,12 655,000 3.353,60

4 G9A1B001 m2 Arranjament substancial de sender en mal estat consistent en
eixamplar la plataforma del sender, anivellar i construir els elements
drenants (trencaaigües), fer aportacions de tot.ú reciclat de formigó
(gruix 10cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent,
cal fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30
metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de
2,5 metres. Inclou també la poda dels arbres dels vorals i puntualment
la tala d'algun exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit format. (P
. 49)

3,83 1.180,000 4.519,40

5 G9A1B002 m2 Repàs de sender consistent en anivellar i restaurar els elements
drenants (trencaaigües), fer aportacions de tot.ú reciclat de formigó
(gruix 6cm), regar i compactar el ferm. En cas de trams amb pendent,
cal fer trencaaigües cada 20 metres (pendent longitudinal > 10%) a 30
metres (pendent longitudinal inferior al 10%). Amplada del sender de
2,5 metres. Inclou també la poda dels arbres dels vorals i puntualment
la tala d'algun exemplar. La maquinària a utlitzar és de petit format. (P
. 50)

1,86 1.665,000 3.096,90
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 09 Arrancada de soques

1 GR660001 u Arrancada de soca d'arbre de menys de 40 cm de perímetre de tronc,
transports a lloc de trituració i triturat (P . 62)

110,50 20,000 2.210,00

2 GR660002 u Arrancada de soca d'arbre de més de 40 cm de perímetre de tronc,
transports a lloc de trituració i triturat (P . 63)

160,50 10,000 1.605,00
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 10 Passera lateral de la carretera Parc Audiovisual

Sub.capítol (1) 01 Passera de fusta

1 FR9A0MRA m Passera de fusta tractada a l'autoclau, de 2 metre d'amplada. Pilars
tornejats de 14 cm de diàmetre cada 2,5 m. Travessers i llargers de
14,5x7cm, passamà barana, protecció intermitja i sòcol de 9,5 x 4,5
cm, fixada amb cargoleria galvanitzada, encastat en terreny tou amb
formigó. (P . 12)

228,02 20,000 4.560,40

EUR
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Capítol CA ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS

Sub.capítol 10 Passera lateral de la carretera Parc Audiovisual

Sub.capítol (1) 02 Tanca

1 FR9AUM51 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), de 0,90 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 cm de diàmetre cada 2,5 m, clavats al terreny 60 cm, un passamà
superior i un travesser intermig i sòcol de secció 9,5x4,5 cm, units amb
peces especials d'acer galvanitzat (P . 13)

35,06 14,000 490,84
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Capítol CB SENYALITZACIÓ

Sub.capítol 01 Instal�lació de tanca

1 G6A10001 m Tanca nova amb indicador de la senyal 15D de 195x274mm, del
manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, adossat
en un dels dos suports de fusta dels tancaments dels camins,
materials auxiliars, disseny i instal�lació inclosa (P . 42)

377,93 6,000 2.267,58
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Capítol CB SENYALITZACIÓ

Sub.capítol 02 Direccional i informativa

1 GBBZA001 u Senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del manual tècnic de
senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de
formigó de 40x40x40, amb pal de suport, material auxiliar, disseny i
muntatge inclosos (P . 54)

287,66 28,000 8.054,48

2 GBBZA002 u Indicador de la senyal 10D tipus banderola de 510x2480mm, del
manual tècnic de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa,
instal�lada en suport existent, material auxiliar, disseny i muntatge
inclosos (P . 55)

144,22 17,000 2.451,74

3 GBBZD001 u Senyal 1D tipus cartellera de 1000x2000mm, del manual tècnic de
senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de
formigó de 60x60x60, amb pal de suport, material auxiliar, disseny i
muntatge inclosos (P . 56)

1.236,60 4,000 4.946,40

4 GBBZE001 u Senyal 2D tipus faristol panoràmic de 1200x1202mm, del manual
tècnic de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus
de formigó de 60x60x60, amb pals de suport, material auxiliar, disseny
i muntatge inclosos (P . 57)

1.091,18 1,000 1.091,18

5 GBBZF001 u Senyal 4D tipus faristol informatiu de 450x1202mm, del manual tècnic
de senyalització de l'Anella Verda de Terrassa, fixada amb daus de
formigó de 40x40x40, amb pal de suport, material auxiliar, disseny i
muntatge inclosos (P . 58)

623,57 4,000 2.494,28

6 GBB12241 u Placa circular model R.102 per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament i muntada sobre pal fixat amb
formigó al sòl. Inclou placa adicional de 600x300 mm amb serigrafia

179,54 2,000 359,08
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Nivell I de reflectància. (P . 52)

7 GBB12242 u Placa quadrada model S.15a per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P . 53)

189,36 1,000 189,36
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Capítol CC NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B.40

Sub.capítol 01 Moviment de terres

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P . 29)

0,39 141,250 55,09

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics (P . 22)

2,97 536,760 1.594,18

3 G2263211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P . 28)

2,05 109,900 225,30

4 F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la
seva conservació (P . 6)

5,51 23,530 129,65

5 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P . 32)

3,43 540,468 1.853,81

6 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut fins a 20 km (P . 35)

8,20 28,250 231,65
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Capítol CC NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B.40

Sub.capítol 02 Ferm

1 G921202J m3 Base de tot.u artificial procedent de granulats reciclats col�locada amb
estenedora i piconatge del material al 100% del PM (P . 43)

12,77 54,640 697,75

2 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P . 44)

26,71 11,360 303,43
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Capítol CC NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B.40

Sub.capítol 03 Passarel�la de fusta per creuament obra hidràulica

1 G4QP0001 u Passarel�la de fusta de 2m d'ample i 8m de longitud consistent en dos
daus de formigó per a recolzament de bigues de fusta. Inclou tarima de
fusta de pi tractada amb nivell de protecció IV i barana de protecció
contra caigudes. (P . 40)

18.500,00 1,000 18.500,00
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Capítol CD OBERTURA DE TRAM DE SENDER

Sub.capítol 01 Moviment de terres

1 G22D301A m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb miniretroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P . 30)

0,70 167,500 117,25

2 G221410A m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
miniretroexcavadora i estesa en terraplé per configurar plataforma de
vial (P . 23)

6,68 67,000 447,56
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Capítol CD OBERTURA DE TRAM DE SENDER

Sub.capítol 02 Ferm

1 G9A1B00A m2 Construcció de ferm en sender (P . 51) 4,95 167,500 829,13
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 01 Retirada d'elements

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
cartell o tanca metal�lica en camí, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P . 4)

11,07 9,000 99,63

2 M21BU550 u Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P . 65)

7,11 21,000 149,31

3 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut fins a 20 km (P . 35)

8,20 7,000 57,40
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 02 Clausura trialeres

1 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P . 33) 10,12 15,000 151,80

2 F2260001 m3 Formació de mota de terra en terraplè amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 90 % del PM, amb mitjans mecànics (miniretroexcavadora) (P . 7)

12,25 30,000 367,50

3 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega (P . 11)

1,88 150,000 282,00

4 G3L30001 u Barrera de troncs consistent en 4 vares de castanyer de 8 cm de
diàmetre i 2 m de longitud, amb apilat de troncs de pi trossejats de la
zona. (P . 39)

110,81 9,000 997,29
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 03 Enderrocs

1 G2140001 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics
(miniretroexcavadora) i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P . 18)

82,20 5,900 484,98

2 G2R5426A m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut fins a 20 km (P . 35)

8,20 5,900 48,38
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 04 Instal�lacions elements

1 G3J1122A m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl�lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col�locada amb mitjans
mecànics (P . 38)

111,34 1,250 139,18

2 FR9AUMZ1 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny,
feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus
de formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i un travesser de 8
cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat (P . 14)

56,01 35,000 1.960,35

3 FR9AUMZ2 m Tanca de troncs fusta de castanyer, d'1,2 m d'alçada sobre el terreny,
feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al
paviment o solera amb peces especials d'acer galvanitzat, un passamà
superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat (P . 15)

56,14 50,000 2.807,00
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 05 Restauracions

1 G61111D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una
cara vista, col�locada amb morter ciment 1:6 (P . 41)

781,10 6,750 5.272,43

2 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P . 5)

176,51 1,000 176,51

3 G2220001 m3 Excavació i neteja de fangs, fins a 1 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
(miniretroexcavadora), i càrrega sobre camió (P . 24)

10,87 10,000 108,70

����� ����	
���� ����"��� ��������

Obra 01 Pressupost ANELLA VERDA 2ª FASE

EUR



Pressupost obres Anella Verda de Terrassa, segona fase

PRESSUPOST Data: 27/08/18 Pàg.: 8

Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 06 Construcció rampa per amfibis

1 G9990001 u Construcció rampa de formigó per accessibilitat d'amfibis, d´un metre
de longitud i 50 centímetres d'amplada (P . 46)

300,00 1,000 300,00
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 07 Plantació de lledoners

1 GR612451 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P . 61)

55,09 8,000 440,72

2 GR42122D u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ (P . 60)

176,00 8,000 1.408,00
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 08 Àrea d'estada

1 ER3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P . 2)

106,58 19,200 2.046,34

2 F3J20001 u Bancs de bloc de pedra àrea estada (P . 9) 216,14 9,000 1.945,26
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Capítol CE ALTRES ACTUACIONS

Sub.capítol 09 Eliminació 4 horts il�legals Font de la Misèria

1 G22D301B m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans
mecànico.manuals i càrrega sobre camió. Inclou la retirada de la capa
superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors. També inclou la tala d'arbres d'alçada inferior o
igual a 6m i la seva càrrega sobre camió, transport i disposició a planta
de compostatge. S'ha de deixar una superfície adequada per al
desenvolupament dels treballs posteriors. Es deixarà la superfície lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents. Els
forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada
(extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
Inclou, en el cas que sigui necessari, el transport i disposició de
material sobrant que no s'hagi aprofitat a obra, cap a un abocador
autoritzat inclòs el seu cànon.  (P . 31)

0,91 635,000 577,85

EUR
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2 G214000B m Enderroc de tanca perimetral o divisòria de materials d'origen divers i
enderroc de la corresponent fonamentació, a mà i amb compressor, i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
classificació en obra dels residus d'enderroc i la deposició controlada a
centre de reciclatge dels residus obtinguts i d'altres barrejats amb el
cànon corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins
d'obra com a la instal�lació per a la seva gestió.  (P . 20)

25,30 47,630 1.205,04

3 G214000A m Enderroc complert de volum aparent de construcció existent com
casetes, barraques, basses, dipòsits i altres,de materials d'origen
divers, incloses possibles instal�lacions i canalitzacions existents, amb
mitjans manuals i materials d'origen divers, amb càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la classificació en
obra dels residus d'enderroc i la deposició controlada a centre de
reciclatge dels residus obtinguts i d'altres barrejats amb el cànon
corresponent. Inclou els transports d'aquests residus tant dins d'obra
com a la instal.lació per a la seva gestió (P . 19)

18,50 342,500 6.336,25

4 G2R2420A m3 Classificació a peu d'obra de residus de fibrociment especials en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
Inclou en transport del residu dins de l'obra i deposició controlada a
dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P . 34)

26,55 0,890 23,63

5 G2R5426Z m3 Transport de residus de fibrociment a instal�lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P . 36)

8,09 6,320 51,13

6 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P . 37)

0,18 8.211,000 1.477,98
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Capítol CF SEGURETAT I SALUT

1 Z00Z0000 u Mesures de seguretat i salut d'acord al document ESS (P . 66) 3.161,56 1,000 3.161,56
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Sub capítol (1) 01.CA.10.01  Passera de fusta 4.560,40

Sub capítol (1) 01.CA.10.02  Tanca 490,84
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Sub capítol 01.CA.01  Construcció de rasa de drenatge 674,94

Sub capítol 01.CA.02  Depressió de recollida de l'escolament 329,08

Sub capítol 01.CA.03  Construcció de paret de pedra 3.905,50

Sub capítol 01.CA.04  Guals empedrats en camí 2.042,50

Sub capítol 01.CA.05  Travessa de fusta castanyer 1.356,96

Sub capítol 01.CA.06  Restauració àrea d'aparcament 3.657,30

Sub capítol 01.CA.07  Terraplenats, rebliments i construccions de rampa 3.741,44

Sub capítol 01.CA.08  Arranjament, repàs i manteniment camins i senders 47.967,82

Sub capítol 01.CA.09  Arrancada de soques 3.815,00

Sub capítol 01.CA.10  Passera lateral de la carretera Parc Audiovisual 5.051,24
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Sub capítol 01.CB.01  Instal�lació de tanca 2.267,58

Sub capítol 01.CB.02  Direccional i informativa 19.586,52
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Sub capítol 01.CC.01  Moviment de terres 4.089,68

Sub capítol 01.CC.02  Ferm 1.001,18

Sub capítol 01.CC.03  Passarel�la de fusta per creuament obra hidràulica 18.500,00
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Sub capítol 01.CD.01  Moviment de terres 564,81

Sub capítol 01.CD.02  Ferm 829,13
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Sub capítol 01.CE.01  Retirada d'elements 306,34

Sub capítol 01.CE.02  Clausura trialeres 1.798,59

Sub capítol 01.CE.03  Enderrocs 533,36

Sub capítol 01.CE.04  Instal�lacions elements 4.906,53

Sub capítol 01.CE.05  Restauracions 5.557,64

Sub capítol 01.CE.06  Construcció rampa per amfibis 300,00

Sub capítol 01.CE.07  Plantació de lledoners 1.848,72

Sub capítol 01.CE.08  Àrea d'estada 3.991,60

Sub capítol 01.CE.09  Eliminació 4 horts il�legals Font de la Misèria 9.671,88
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Capítol 01.CA  ARRANJAMENT VIALS: MORFOLÒGIA, DRENATGE I VORALS 72.541,78

Capítol 01.CB  SENYALITZACIÓ 21.854,10

Capítol 01.CC  NOU CAMÍ D'ACCÉS DE L'ESCOLA L'OBAC A LA B 40 23.590,86

euros
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Capítol 01.CD  OBERTURA DE TRAM DE SENDER 1.393,94

Capítol 01.CE  ALTRES ACTUACIONS 28.914,66

Capítol 01.CF  SEGURETAT I SALUT 3.161,56
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Obra 01 Pressupost ANELLA VERDA 2ª FASE 151.456,90
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Pressupost obres Anella Verda de Terrassa, segona fase 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1 
 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 151.456,90 

13 % Despeses generals SOBRE 151.456,90.................................................................... 19.689,40 

6 % Benefici industrial SOBRE 151.456,90........................................................................ 9.087,41 
 
 
 

Subtotal 180.233,71 
 
 
 
 

21  %  IVA SOBRE 180.233,71............................................................................................. 37.849,08 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 218.082,79 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
 
 

( DOS-CENTS DIVUIT MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS ) 
 

 
 

  
Terrassa, juliol de 2018 

Autors del projecte,  

Toni Costa Pedrós  

Ambientòleg  

Col·legiat 296   

LA LLENA ambiental  

Eduard Porta Josa  

Enginyer de Forests  

Col·legiat 4047  

Enginyeria Marsal i Porta 

Pere J. Marsal Caselles 

Enginyer de Forests  

Col·legiat 2721  

Enginyeria Marsal i Porta 

        

 

Han col·laborat en el projecte,  

 

Joan Santacana Espasa 

Enginyer Camins Canals i Ports 

Temax Enginyeria  

Montse Carbonell Turull 

Geògrafa  

LA LLENA ambiental 
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