
 
 

 

 

 

 

Treball de fi de grau 

Document V: Estudi de seguretat i salut 

Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de 
Kiwi al terme municipal de Sarroca de Lleida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumne: David Traguany Casalilla 

Grau: Enginyeria Agrària i Alimentària 

Tutor: Lluís Cots Rubió 

Data: juliol del 2020 



Document V: Estudi de seguretat i salut 

 
 

ÍNDEX 

 
1. Memòria. ............................................................................................................................................. 1 

1.1. Objecte de l’estudi. ..................................................................................................................... 1 

1.1. Descripció de l’estudi de seguretat i salut. ................................................................................. 1 

1.1.1. Obra en la seva totalitat. .................................................................................................... 1 

1.1.1.1. Riscos freqüents. ............................................................................................................ 1 

1.1.1.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 2 

1.1.1.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 2 

1.1.2. Accessos a l’obra. ............................................................................................................... 2 

1.1.3. Moviments de terres. ......................................................................................................... 3 

1.1.3.1. Riscos freqüents. ............................................................................................................ 3 

1.1.3.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 3 

1.1.3.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 3 

1.1.4. Col·locació de canonades, drenatges i altres elements soterrats. ..................................... 4 

1.1.4.1. Riscos freqüents. ............................................................................................................ 4 

1.1.4.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 4 

1.1.4.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 4 

1.1.5. Cimentacions. ..................................................................................................................... 5 

1.1.5.1. Riscos freqüents. ............................................................................................................ 5 

1.1.5.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 5 

1.1.5.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 5 

1.1.6. Estructura prefabricada...................................................................................................... 6 

1.1.6.1. Riscos més freqüents. .................................................................................................... 6 

1.1.6.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 6 

1.1.6.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 6 

1.1.7. Muntatge de malla anti-pedra i sistema de tutoratge. ...................................................... 7 

1.1.7.1. Riscos més freqüents. .................................................................................................... 7 

1.1.7.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 7 

1.1.7.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 7 

1.1.8. Tancaments prefabricats. ................................................................................................... 8 

1.1.8.1. Riscos freqüents. ............................................................................................................ 8 

1.1.8.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 8 

1.1.8.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 8 

1.1.9. Cobertes i elements col·locats en coberta. ........................................................................ 9 



Document V: Estudi de seguretat i salut 

 
 

1.1.9.1. Riscos més freqüents. .................................................................................................... 9 

1.1.9.2. Elements de protecció col·lectiva. ................................................................................. 9 

1.1.9.3. Elements de protecció individual. .................................................................................. 9 

1.1.10. Acabats. .............................................................................................................................. 9 

1.1.10.1. Riscos més freqüents. .................................................................................................... 9 

1.1.10.2. Elements de protecció col·lectiva. ............................................................................... 10 

1.1.10.3. Elements de protecció individual. ................................................................................ 10 

1.1.11. Instal·lació provisional elèctrica i d’enllumenat. .............................................................. 10 

1.1.11.1. Riscos més freqüents ................................................................................................... 10 

1.1.11.2. Elements de protecció col·lectiva. ............................................................................... 10 

1.1.11.3. Elements de protecció individual. ................................................................................ 11 

1.1.12. Instal·lació de filtratge d’aigua i fertirrigació. .................................................................. 11 

1.1.12.1. Riscos més freqüents. .................................................................................................. 11 

1.1.12.2. Elements de protecció col·lectiva. ............................................................................... 11 

1.1.12.3. Elements de protecció individual. ................................................................................ 12 

1.1.13. Instal·lació elèctrica. ......................................................................................................... 12 

1.1.13.1. Riscos més freqüents. .................................................................................................. 12 

1.1.13.2. Elements de protecció col·lectiva. ............................................................................... 12 

1.1.13.3. Elements de protecció individual. ................................................................................ 12 

1.1.14. Servei de prevenció. ......................................................................................................... 13 

1.1.14.1. Servei tècnic de seguretat i salut. ................................................................................ 13 

1.1.14.2. Formació. ..................................................................................................................... 13 

1.1.14.3. Servei mèdic. ................................................................................................................ 13 

1.1.14.4. Atenció a accidentats. .................................................................................................. 14 

1.1.14.5. Reconeixement mèdic. ................................................................................................ 14 

1.1.14.6. Altres aspectes sanitaris. ............................................................................................. 14 

2. Plànols................................................................................................................................................ 15 

3. Plec de condicions. ............................................................................................................................ 18 

3.1. Disposicions generals. ............................................................................................................... 18 

3.1.1. Objecte del plec................................................................................................................ 18 

3.1.2. Normativa aplicable. ........................................................................................................ 18 

3.2. Plec de condicions facultatives. ................................................................................................ 19 

3.2.1. Agents i obligacions. ......................................................................................................... 19 

3.2.1.1. Promotor. ..................................................................................................................... 19 

3.2.1.2. Projectista. ................................................................................................................... 19 

3.2.1.3. Contractista i subcontractista. ..................................................................................... 20 

3.2.1.4. Coordinador de seguretat i salut en el projecte. ......................................................... 20 



Document V: Estudi de seguretat i salut 

 
 

3.2.1.5. Coordinador de seguretat i salut durant l’execució..................................................... 21 

3.2.1.6. Treballadors autònoms. ............................................................................................... 21 

3.2.1.7. Fabricants i subministradors d’equips de protecció i de materials de construcció. .... 21 

3.2.1.8. Recurs preventiu. ......................................................................................................... 22 

3.2.2. Documentació de l’obra. .................................................................................................. 22 

3.3. Plec de condicions particulars. .................................................................................................. 23 

3.3.1. Proteccions individuals. .................................................................................................... 23 

3.3.2. Proteccions col·lectives. ................................................................................................... 24 

3.3.3. Parts d’incidències i deficiències. ..................................................................................... 25 

3.3.4. Assegurances. ................................................................................................................... 25 

3.3.5. Senyalització. .................................................................................................................... 26 

3.3.6. Formació i informació dels treballadors. .......................................................................... 26 

3.3.7. Instal·lacions provisionals de salut i confort. ................................................................... 27 

3.4. Plec de condicions econòmiques. ............................................................................................. 27 

4. Pressupost. ........................................................................................................................................ 28 

 

 

 

 

 

 



Document V: Estudi de seguretat i salut 

1 
 

1. Memòria. 
 

1.1. Objecte de l’estudi. 
 

Aquest estudi de seguretat té com a finalitat establir, durant l’execució de les obres del 
“Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de 
Lleida”, les mesures de prevenció de riscos i accidents. 

A aquests efectes, servirà per proporcionar les directrius bàsiques a l’empresa 
constructora per a senyalitzar i adoptar les mesures convenients per garantir un nivell 
de seguretat adequat per als treballadors seguint lo establert al Reial Decret 
1627/1997 (BOE nº 256 del 24 d’octubre de 1997). 

Aquest estudi es realitza per a totes les obres requerides del projecte, per tant és vàlid 
per a la instal·lació hidràulica i de drenatge, la instal·lació de la malla anti-pedra i la 
construcció del magatzem agrícola. 

 

1.1. Descripció de l’estudi de seguretat i salut. 
 

En aquest apartat es descriuran els riscos principals i les proteccions col·lectives i 
individuals que es recomana adoptar en l’obra. 

 

1.1.1. Obra en la seva totalitat. 
 

El primer apartat d’aquesta memòria estableix unes prescripcions bàsiques vàlides per 
a tota l’obra i aplicables conjuntament amb les especificacions de cada obra en el seu 
apartat corresponent. 

 

1.1.1.1. Riscos freqüents. 
 

- Atropellament i/o cops de màquines. 
- Bolc o maniobres en fals de maquinària mòbil. 
- Caiguda de persones. 
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1.1.1.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindrà l’àrea de treball, en tot moment, en unes condicions de neteja i ordre 
òptimes per evitar la presència d’accidents causats pels riscos descrits en l’apartat 
anterior. 

 Amb aquesta finalitat s’acotaran les àrees de treball i sempre que es prevegi circulació 
de vehicles o persones, es col·locarà la senyalització següent: 

- Risc de caigudes a diferent nivell. 
- Risc de caigudes al mateix nivell. 
- Maquinària pesada en moviment. 

Sempre que es prevegi un horari de treball amb poca llum, s’instal·larà la il·luminació 
necessària per garantir la visibilitat suficient en totes les àrees de treball. 

 

1.1.1.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin algun altre element de protecció serà 
obligatori proporcionar-lo als treballadors. 

 

1.1.2. Accessos a l’obra. 
 

En les zones d’accés a l’obra es col·locaran de forma visible i clara les senyals 
normalitzades següents: 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 
- Ús obligatori de casc protector. 

Les rampes d’accés per a vehicles a l’obra seran independents dels accessos per a 
vianants i no tindran un pendent superior al 7% en ningun dels casos. A més a més, es 
col·locarà una senyal de STOP en el punt d’accés a la via pública. 

En el cas de que els accessos per a vianants i vehicles hagin de ser comuns, es 
col·locaran tanques o medis equivalents per senyalitzar les zones de pas. 
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1.1.3. Moviments de terres. 
 

1.1.3.1. Riscos freqüents. 
 

- Generació de pols. 
- Lliscaments i despreniments de terreny. 
- Atropellament i cops de màquines. 
- Bolc o falses maniobres de maquinària mòbil. 
- Caiguda de persones. 

 

1.1.3.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindrà l’àrea de treball, en tot moment, en unes condicions de neteja i ordre 
òptimes per evitar la presència d’accidents causats pels riscos descrits en l’apartat 
anterior.  

Amb aquesta finalitat s’acotaran les àrees de treball i es col·locarà, sempre que es 
prevegi circulació de vehicles o persones, la senyalització descrita en l’apartat 1.1.1.2. 
d’aquest document. 

Queda prohibit apilar materials en zones de trànsit. 

La maquinària emprada per al moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic 
antibolcada, extintor i avisador acústic de marxa enrere. 

Tots els materials o terres sobrants es col·locaran en una zona exempta de trànsit i 
sense elements punxants en superfície. 

En cas de que es vegi convenient, es regarà el terreny abans del seu treball per evitar 
l’aixecament de pols 

Es col·locaran elements que evitin la caiguda de maquinària pesada a través de 
talussos. 

 

1.1.3.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

És obligatori l’ús del cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
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1.1.4. Col·locació de canonades, drenatges i altres elements soterrats. 
 

1.1.4.1. Riscos freqüents. 
 

- Lliscaments i despreniments de terreny. 
- Caiguda de persones. 
- Cops d’objectes. 
- Atrapament amb canonades o elements d’unió. 

 

1.1.4.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les zones de treball amb un correcte estat de neteja. 

Es col·locarà la senyal “Risc de caigudes a diferent nivell” en un lloc proper a les rases. 

Els materials extrets es col·locaran a una distància de 2 metres, com a mínim, de la 
rasa oberta. 

Per a la rasa necessària de l’arqueta general, amb una profunditat d’1,90 metres, es 
valorarà l’estabilitat del terreny i es col·locaran elements que evitin el despreniment 
del terreny en el cas de que sigui necessari. A més a més, un cop realitzada l’excavació, 
es col·locarà una malla per evitar caigudes cap al seu interior. 

 

1.1.4.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

El personal encarregat del transport i la col·locació de les canonades utilitzarà guants 
de seguretat. 
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1.1.5. Cimentacions. 
 

Les cimentacions seran presents durant la pavimentació del magatzem i la elaboració 
de la instal·lació d’evacuació d’escolament. 

 

1.1.5.1. Riscos freqüents. 

 

- Caiguda d’objectes des de la maquinària. 
- Lliscament i despreniment de terreny. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Ferides punyents causades per armadures. 
- Cops d’eines de mà. 

 

1.1.5.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es delimitarà la zona de treball de la maquinària de forma clara i es mantindran les 
zones de treball en un estat d’ordre i neteja òptims. 

Es col·locaran les senyals normalitzades de risc de caigudes al mateix nivell i cops 
d’eines de mà. 

En l’accés dels vehicles es col·locarà la senyal de perill amb el rètol “Sortida de 
camions”. 

S’evitarà la elaboració de zones de pas per sobre de les cimentacions, ja que 
corresponen a una part molt petita de l’obra. 

 

1.1.5.3.  Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

El personal encarregat de la posta del formigó en obra utilitzarà ulleres panoràmiques i 
guants de protecció. 
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1.1.6. Estructura prefabricada. 
 

1.1.6.1. Riscos més freqüents. 
 

- Cops i caiguda de materials. 
- Caiguda de persones. 
- Cops d’eines. 
- Ferides punyents. 
- Atrapament entre materials de mans o extremitats. 

 

1.1.6.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les zones de treball en un estat d’ordre i neteja òptims i es col·locaran 
les  senyals de “Risc de caiguda d’objectes”, “Risc d’atrapament de mans” i “Risc de 
càrregues suspeses” a nivell del terreny. 

S’evitarà la realització de treballs simultanis a diferents altures en un mateix punt. 

Sempre que existeixi dubte sobre l’estabilitat d’un element i la caiguda d’aquest 
comprometi la resta de l’estructura es procedirà a la seva col·locació mitjançant la guia 
per cables o cordes de retenció. 

Es disposarà d’una il·luminació amb focus de llum fixes o mòbils que garanteixi la 
correcta visió del personal. 

Tots els materials sobrants s’apilaran fora de l’àrea de treball i sense elements 
punyents en superfície. 

 

1.1.6.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

En tots els treballs en altura s’utilitzarà el cinturó de seguretat, per al que es preveuran 
llocs de fixació. 

El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats utilitzarà guants de treball 
que evitin el tall i protegeixin la mà dels cops o enganxament.  
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1.1.7. Muntatge de malla anti-pedra i sistema de tutoratge. 
 

1.1.7.1. Riscos més freqüents. 
 

- Caiguda de persones. 
- Caiguda d’objectes a diferent nivell. 
- Cops en mans, peus i cap. 
- Afeccions cutànies tals com cremades o talls. 
- Atropellament i cops de màquines. 
- Bolc o falses maniobres de maquinària mòbil. 

 

1.1.7.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les àrees de treball ordenades i es col·locarà, a nivell del terreny, les 
senyals de “Risc de caiguda a diferent nivell”, “Maquinària pesada en moviment” i 
“Risc de caiguda d’objectes” 

Les plataformes elevadores que s’utilitzin disposaran d’elements que evitin la caiguda 
de persones obligatòriament. 

En el cas de que s’utilitzin escales de mà estaran dotades de sistemes que evitin el 
lliscament en el terreny, i si són de tipus “tisora”, disposaran de tirants de limitació 
d’obertura. En ambdós casos l’amplada màxima serà de 0,5 metres. 

 

1.1.7.3. Elements de protecció individual. 
 

El personal encarregat de la col·locació i tibat de sirgues i filferros utilitzarà guants que 
evitin el tall i protegeixin la mà dels cops, casc i ulleres panoràmiques. 
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1.1.8. Tancaments prefabricats. 
 

1.1.8.1. Riscos freqüents. 
 

- Caiguda de materials. 
- Cops en mans, peus i cap. 
- Atrapament entre materials de mans o extremitats. 

 

1.1.8.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les àrees de treball ordenades i es col·locarà, a nivell del terreny, les 
senyals de “Risc de caiguda d’objectes”, “Risc d’atrapament de mans” i “Risc de 
càrregues suspeses”. 

S’evitarà la realització de treballs simultanis a diferents altures en un mateix punt. 

Sempre que el constructor vegi convenient la utilització d’andamis, aquests hauran de 
complir que: 

- Ser metàl·lics i d’estructura tubular. 
- L’amplada mínima sigui 0,6 metres. 
- La distància entre l’andami i la construcció sigui de 0,45 metres o menys. 
- L’andami tindrà una barana de 0,9 metres d’altura i 0,2 metres de rodapeu. 

 

1.1.8.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

Per a treballs en altura sense proteccions col·lectives contra caigudes, s’utilitzarà el 
cinturó de seguretat, per al que es preveuran llocs de fixació. 
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1.1.9. Cobertes i elements col·locats en coberta. 
 

1.1.9.1. Riscos més freqüents. 
 

- Esfondrament d’elements de coberta per excés de materials. 
- Caiguda de materials. 
- Caiguda de persones. 
- Afeccions cutànies tals com cremades i perforacions. 

 

1.1.9.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les àrees de treball ordenades i s’estudiarà la utilització d’andamis 
subjecta a les mateixes condicions que en el cas dels tancaments prefabricats. 

Es col·locarà a nivell del terreny les senyals de “Risc de caiguda d’objectes”, “Risc 
d’atrapament de mans” i “Risc de caiguda a diferent nivell”. 

 

1.1.9.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

Per a treballs en altura sense proteccions col·lectives contra caigudes, s’utilitzarà el 
cinturó de seguretat, per al que es preveuran llocs de fixació. 

 

1.1.10. Acabats. 
 

1.1.10.1. Riscos més freqüents. 
 

- Intoxicació. 
- Ferides en extremitats. 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda de materials.  
- Partícules en ulls. 
- Electrocució (en cas d’utilització d’equips elèctrics). 
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1.1.10.2. Elements de protecció col·lectiva. 

 

Es mantindran les àrees de treball ordenades i netes.  

Les màquines elèctriques disposaran de posta a terra. 

Les instal·lacions on s’emmagatzemin les substàncies d’acabat tindran en el seu punt 
d’entrada, i de forma visible, les senyals de “Perill d’incendi” i “Prohibit fumar”. 

 

1.1.10.3. Elements de protecció individual. 
 

Serà imprescindible l’ús del casc, mono de treball i botes de seguretat amb punta 
metàl·lica, homologats pel ministeri de treball. 

Tot el personal encarregat de la realització dels acabats disposarà d’ulleres 
panoràmiques i guants. 

 

1.1.11. Instal·lació provisional elèctrica i d’enllumenat. 
 

1.1.11.1. Riscos més freqüents  

 

- Contactes elèctrics directes. 
- Contactes elèctrics indirectes. 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda d’objectes. 

 

1.1.11.2. Elements de protecció col·lectiva. 

 

L’empresa subministradora de la instal·lació provisional d’electricitat haurà de garantir 
que la instal·lació elèctrica sigui subterrània (en la mesura del possible) amb un 
sistema d’escomeses que garanteixi la protecció directa mitjançant material aïllant i un 
armari de protecció. 

Donat que no es disposa de subministrament elèctric de la línia general, el generador 
que s’utilitzi haurà de disposar d’elements seccionadors i de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits.  
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En cas contrari, l’empresa subministradora de la instal·lació haurà de garantir els 
efectes dels elements citats mitjançant la formació de la línia. 

La instal·lació serà de baix voltatge (24V), i s’instal·larà un transformador connectat al 
generador en cas de que sigui necessari. 

Tots els quadres elèctrics disposaran de la senyal de “Risc elèctric”. 

Tots els elements hauran de complir les condicions exigides per a les instal·lacions a la 
intempèrie.  

  

1.1.11.3. Elements de protecció individual. 
 

- Guants i casc aïllants. 
- Guants de mànega llarga per a la retirada de fusibles i altres elements de 

contacte. 
- Comprovador de tensió. 
- Eines manuals homologades aïllants o dielèctriques. 

 

1.1.12. Instal·lació de filtratge d’aigua i fertirrigació. 
 

1.1.12.1. Riscos més freqüents. 

 

- Ferides en extremitats superiors o altres afectacions cutànies. 
- Cops contra objectes d’extremitats i cap. 
- Atrapament amb canonades o elements d’unió. 

 

1.1.12.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les àrees de treball ordenades i netes i es col·locarà la senyal de “Risc 
d’atrapament de mans” a nivell de terreny. 
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1.1.12.3. Elements de protecció individual. 

 

El personal encarregat de la unió de canonades utilitzarà guants que evitin el tall i 
protegeixin la mà dels cops, casc i ulleres panoràmiques. 

 

1.1.13.  Instal·lació elèctrica. 
 

1.1.13.1. Riscos més freqüents. 
 

- Electrocució. 
- Talls i cops. 
- Caiguda de persones. 

 

1.1.13.2. Elements de protecció col·lectiva. 
 

Es mantindran les àrees de treball ordenades i netes i es realitzarà la connexió dels 
elements sense tensió. Un cop acabat el muntatge es procedirà a la comprovació del 
funcionament i la seguretat de la instal·lació. 

 

1.1.13.3. Elements de protecció individual. 
 

- Mono de treball. 
- Casc aïllant homologat. 
- Calçat dielèctric. 
- Guants aïllants. 
- Escales amb elements aïllants a la seva base. 
- En tots els treballs en altura (col·locació de la il·luminació i plaques solars) 

s’utilitzarà el cinturó de seguretat, per al que es preveuran llocs de fixació. 
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1.1.14. Servei de prevenció. 
 

1.1.14.1. Servei tècnic de seguretat i salut. 
 

L’obra ha de disposar d’un tècnic de seguretat i salut a temps parcial, la funció del qual 
serà assessorar als responsables tècnics de l’empresa constructora sobre els aspectes a 
complir en quant a seguretat i salut.  

A més a més, es disposarà d’un equip encarregat del repàs i manteniment de la 
seguretat de l’obra. 

 

1.1.14.2. Formació. 
 

Tot el personal que ingressi a l’obra, ja sigui treballador de l’empresa promotora o 
treballador de l’empresa constructora, haurà de rebre una exposició dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten, de forma que es justifiquin les mesures 
adoptades. 

El personal més qualificat rebrà formació en primers auxilis, de forma que totes les 
tasques que impliquin més d’un treballador disposin d’una persona amb aquesta 
formació. 

 

1.1.14.3. Servei mèdic. 
 

L’empresa constructora haurà de garantir que disposa d’assessorament facultatiu en 
medicina preventiva mitjançant un ATS a temps parcial. 

Es disposarà de farmacioles a l’obra amb els elements necessaris per a prestar 
atencions d’urgència, segons lo estipulat a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene. 

La disposició d’aquestes farmacioles ha de garantir que es cobreixin totes les àrees de 
treball. 
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1.1.14.4. Atenció a accidentats. 

 

S’informarà a l’obra de la situació dels diferents centres mèdics propers als que 
traslladar als accidentats per al seu tractament. (CAP de Cappont de Lleida, CAP de la 
Bordeta de Lleida i Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida o mutualitat 
privada). 

Es disposarà en un lloc visible de l’obra d’una llista amb els telèfons i direccions dels 
centres i institucions d’urgències. 

 

1.1.14.5. Reconeixement mèdic. 
 

Tot el personal que treballi en l’obra haurà de passar, prèviament a l’inici de la seva 
tasca, el reconeixement mèdic anual. 

 

1.1.14.6. Altres aspectes sanitaris. 
 

Es disposarà en tot moment d’aigua potable en l’obra, amb certificació analítica de la 
seva potabilitat. 

Les instal·lacions provisionals de l’obra adaptaran els seus elements, dimensions i 
característiques a lo especificat en els articles 39, 40, 41 i 42 de la Ordenança General 
de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 de la Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre 
i Ceràmica. 

Es disposarà de recipients (rebuig, plàstic, orgànic i vidre) amb tapa per facilitar la 
disposició dels materials de rebuig que es generin durant l’obra i durant els menjars 
dels treballadors. 

Es designarà una persona responsable de la retirada dels materials de rebuig, que 
alternarà aquesta tasca amb les de la resta de l’obra. 
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2. Plànols. 
 

En les següents pàgines es mostren els dos plànols que descriuen la situació dels riscos 
i els detalls de les senyals i mesures de prevenció i correcció de riscos. 
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3. Plec de condicions. 
 

3.1. Disposicions generals. 
 

3.1.1. Objecte del plec. 
 

El present plec de condicions, juntament amb les disposicions contingudes en el plec 
de condicions del projecte executiu, tenen per funció definir les atribucions i 
obligacions dels agents que intervenen en matèria de seguretat i salut per al projecte 
“Projecte per a la plantació de 15 hectàrees de Kiwi al terme municipal de Sarroca de 
Lleida” amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus d’accident o malaltia professional 
derivada de l’execució de les obres del citat projecte. 

 

3.1.2. Normativa aplicable. 
 

- Reial decret 1627/97 (BOE nº 256, del 24 d’octubre de 1997) pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció, per a la correcta execució de l’obra en termes de seguretat i salut i 
la elaboració del corresponent estudi de seguretat i salut. 

- Llei 38/99 (BOE nº 266, del 5 de novembre de 1999) d’ordenació de l’edificació 
(L.O.E.), per a l’establiment de relacions entre els agents. 

- Llei 31/1995 (BOE nº 269, del 10 de novembre de 1995) de prevenció de riscos 
laborals. 

- Reial Decret 39/1997 (BOE nº 27, del 31 de gener de 1997) pel que s’aprova el 
reglament dels serveis de prevenció. 

- Reial Decret 1215/1997 (BOE nº 27, del 18 de juliol de 1997) per el que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels treballadors dels equips de treball. 

- Real Decret 485/1997 (BOE nº 97, del 18 d’abril de 1997) per el que 
s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat 
i salut en el treball. 

- Real Decret 486/1997 (BOE nº 97, del 23 d’abril de 1997) per el que 
s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
manipulació de càrregues per als treballadors. 

- Reial Decret 665/1997 (BOE nº 124, del 12 de maig de 1997) sobre la protecció 
dels treballadors enfront a la exposició a agents cancerígens durant el treball. 
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- Reial Decret 773/1997 (BOE nº 140, del 12 de juny de 1997) sobre les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització d’equips de 
protecció individual. 

- Reial Decret 842/2002 (BOE nº 224, del 18 de setembre de 2002) pel que 
s’aprova el reglament de baixa tensió (R.E.B.T.). 

- Estatut dels treballadors i conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
- Ordenances municipals relacionades amb obra. 
-  

3.2. Plec de condicions facultatives. 
 

3.2.1. Agents i obligacions. 
 

3.2.1.1. Promotor. 

 

És aquella persona física o jurídica que impulsa i cobreix econòmicament el projecte i 
les seves obres. 

El promotor té les obligacions de: 

- Contractar als tècnics redactors del present estudi de seguretat i salut i als 
tècnics coordinadors en la fase corresponent. 

- Presentar l’estudi de seguretat i salut a les empreses contractistes i exigir 
l’elaboració, per la seva part, d’un pla de seguretat i salut. 

El promotor es considerarà a efectes legals un contractista quan executi obres o part 
d’elles amb recursos propis. 

El promotor és el responsable del incompliment de les mesures del present estudi de 
seguretat i salut. 

 

3.2.1.2. Projectista. 

 

És l’agent que, per encàrrec del promotor i seguint la normativa tècnica i urbanística, 
redacta el projecte. 

El projectista té l’obligació de considerar en les fases d’estudi i elaboració del projecte 
els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut d’acord amb 
la legislació citada en el present plec de condicions. 
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3.2.1.3. Contractista i subcontractista. 
 

És aquella persona física o jurídica que assumeix de forma contractual el compromís 
d’executar la totalitat o part de l’obra davant el promotor o el contractista (en el cas 
del subcontractista). 

Tant el contractista com el subcontractista tenen les obligacions de: 

- Comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball, en la 
que inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del reial 
decret 1627/1997 citat anteriorment. 

- Adoptar totes les mesures preventives que es recomanin  a la legislació del 
present plec de condicions, redactant el conseqüent pla de seguretat i salut i 
ajustar-se estrictament a lo establert en aquest document. 

- Disposar i dotar al personal al seu càrrec de tot el material per al compliment 
de les directrius del pla de seguretat i salut. 

- Complir i fer complir al seu personal totes les directrius del pla de seguretat i 
salut, així com informar d’aquestes directrius. 

- Supervisar de forma continuada el compliment de les normes de seguretat i 
rellevar del seu lloc a tota persona que no compleixi les directrius mínimes de 
seguretat i salut. 

- Entregar la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra en la qual s’acrediti l’estructura organitzativa de 
l’empresa amb els seus treballadors i responsabilitats, de forma que es pugui 
garantir una adequada acció preventiva de riscos en l’obra. 

- Complir totes les responsabilitats i obligacions presents en l’article 11 del reial 
decret 1627/1997 citat anteriorment i aplicar els principis d’acció preventiva 
presents en la llei de prevenció de riscos laborals. 

Les responsabilitats del promotor no eximeixen de responsabilitat al contractista quan 
no es compleixin les mesures establertes en el pla de seguretat i salut, i per tant, en 
serà responsable davant del promotor. 

 

3.2.1.4. Coordinador de seguretat i salut en el projecte. 

 

És el tècnic competent designat pel promotor per a coordinar, durant la fase del 
projecte, l’aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de 
seguretat i salut. 

 



Document V: Estudi de seguretat i salut 

21 
 

3.2.1.5. Coordinador de seguretat i salut durant l’execució. 

 

És el tècnic competent designat pel promotor que assumirà les següents 
responsabilitats: 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat, prenent 
les decisions tècniques i organitzatives necessàries. 

- Coordinar les activitats de l’obra de forma que els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de forma coherent els 
principis d’acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i les seves 
modificacions. 

- Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades 
tinguin accés a l’obra. 

El coordinador de seguretat i salut durant l’execució, formarà part de la direcció 
facultativa de l’obra. 

 

3.2.1.6. Treballadors autònoms. 
 

És la persona física, no inclosa dins les definicions de contractista o subcontractista, 
que realitza de forma personal i directa una activitat professional que consisteix en la 
execució de determinades parts o instal·lacions de l’obra que assumeix 
contractualment davant el promotor, contractista o subcontractista. 

Sempre que es contractin treballadors autònoms per l’obra, aquests hauran de complir 
el pla de seguretat i salut de l’obra. En el cas de que els treballadors autònoms 
contractin a treballadors, tindran la consideració de contractistes. 

 

3.2.1.7. Fabricants i subministradors d’equips de protecció i de materials de construcció. 

 

Els fabricants i subministradors de maquinària, equips i productes de treball seran 
responsables de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d’utilització 
dels estris subministrats per part dels treballadors. 

A més a més, hauran de subministrar les mesures preventives addicionals a seguir i els 
riscos laborals que comporta la utilització del producte subministrat. 
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3.2.1.8. Recurs preventiu. 
 

L’empresari promotor o contractista designarà a una o més persones de la seva pròpia 
empresa com a recurs preventiu, sobre el que recauran les següents responsabilitats: 

- Donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 
activitats preventives. 

- Informar a l’empresari i a la direcció facultativa del incompliment de qualsevol 
de les mesures de seguretat i salut establertes.  

- Estar present en els casos especificats en el pla de seguretat i salut, on haurà de 
quedar establerta la seva funció concreta.  

 

3.2.2. Documentació de l’obra. 
 

La documentació present en l’obra serà la següent: 

- Estudi de seguretat i salut: és el document elaborat pel tècnic competent 
designat pel promotor, en el que es precisen les normes de seguretat i salut 
aplicables a l’obra. 

- Pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra: és el document elaborat per cadascun dels 
contractistes en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions de l’estudi de seguretat i salut. A més a més, en aquest pla 
s’inclouran si s’escau les propostes de mesures alternatives sempre que no 
redueixin la seguretat de l’obra.  
El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista durant el transcurs 
de l’obra sota l’aprovació de la direcció facultativa. 

- Acta d’aprovació del pla: acta on es consolidi l’aprovació del pla per part del 
coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, juntament amb la 
resta de membres de la direcció facultativa. 

- Comunicació d’obertura del centre de treball: document elaborat pel 
contractista en el qual figuri la comunicació escrita a l’autoritat competent de 
l’obertura del centre de treball. Aquesta comunicació tindrà les dades de 
l’empresa, del centre de treball i el pla de seguretat i salut. 

- Llibre d’ordres i incidències: llibre que constarà de fulls per duplicat com a 
mesura de control i seguiment del pla de seguretat i salut. Aquest llibre serà 
facilitat pel col·legi professional que visi l’acta d’aprovació del pla o l’oficina o 
òrgan equivalent. 
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- Llibre de subcontractació: en el cas de que es subcontractin parts de l’obra, es 
realitzarà un llibre de subcontractacions complint les prescripcions del reial 
decret 1109/2007 (BOE nº 204, del 25 d’agost de 2007) per el que es 
desenvolupa la llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 

3.3. Plec de condicions particulars. 
 

3.3.1. Proteccions individuals. 
 

Tots els elements de protecció individual s’ajustaran a lo establert en el Reial Decret 
citat en l’apartat 2.1.1. i en el cas de no existir homologació, la decisió sobre els 
elements a utilitzar serà del tècnic a temps parcial en Seguretat i Salut. 

Els equips de protecció individual seran ergonòmics, no causaran molèsties 
innecessàries i en cap cas perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant subministrarà els equips de protecció individual juntament amb un 
document on s’especifiquin les instruccions d’ús i manteniment, nom i direcció del 
fabricant, accessoris i peces del productes, límits d’ús i terminis de vida útil. 

Tots els equips de protecció individual seran reemplaçats per part del contractista o 
promotor quan finalitzi la seva vida útil o quan hagin set sotmeses a la seva sol·licitació 
màxima. 

El constructor inclourà en el pla de Seguretat i Salut el part d’entrega dels equips de 
protecció individual, que es presentarà al coordinador de Seguretat i Salut per a la seva 
aprovació. 

Aquest part inclourà: 

- Número de part. 
- Identificació del contractista. 
- Nom del treballador que rep els equips. 
- Ofici que desenvolupa el treballador. 
- Categoria professional del treballador. 
- Llista d’equips de protecció individual que rep el treballador. 
- Firma del treballador. 
- Firma de l’empresa constructora. 

Aquests parts s’elaboraran per duplicat, i es subministrarà una còpia al coordinador de 
seguretat i salut de l’obra i una altra còpia a la direcció facultativa de l’obra. 
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3.3.2. Proteccions col·lectives. 
 

Les mesures de protecció col·lectiva que s’adoptaran, juntament amb les seves 
condicions, es descriuen a continuació: 

- Reg: es regaran les pistes que es vegi necessari per evitar l’aixecament excessiu 
de pols. 

- Plataformes de treball: tota plataforma elevada, ja sigui màquina o andami, 
haurà de disposar de 60 centímetres d’amplada com a mínim i baranes i 
rodapeus si estan situades a més de 2 metres d’alçada. 

- Cinturons de seguretat i altres: tots els cables de sujecció, anclatges, suports i 
altres elements s’hauran d’adequar per a que siguin capaços de suportar els 
esforços de la funció protectora per a la que estan previstos. 

- Elements de protecció elèctrica: tots els elements de protecció elèctrica hauran 
de garantir una protecció de 30mA per a il·luminació i 300mA per a la resta. La 
resistència de la instal·lació de posta a terra haurà de garantir una tensió 
màxima de 24V en tota la instal·lació auxiliar. 

Es reposaran tots els elements que estiguin deteriorats, ja sigui per la finalització de la 
seva vida útil o quan hagin set sotmeses a la seva sol·licitació màxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document V: Estudi de seguretat i salut 

25 
 

3.3.3. Parts d’incidències i deficiències. 
 

Qualsevol part d’incidències de l’obra tindrà, com a mínim, els següents continguts: 

- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any en el que s’ha produït l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc de l’accident. 
- Causes de l’accident amb especificació dels possibles errors humans. 
- Importància de l’accident. 
- Lloc, persona i forma de la primera cura. 
- Lloc de trasllat per a hospitalització. 
- Testimonis de l’accident. 
- Informe que contingui mètodes per evitar l’accident i ordres immediates a 

executar elaborades per la direcció de l’obra. 

Qualsevol part de deficiències de l’obra tindrà, com a mínim, els següents continguts: 

- Identificació de l’obra. 
- Data d’observació de la deficiència. 
- Lloc de l’observació de la deficiència. 
- Informe sobre la deficiència observada en matèria de seguretat i salut. 
- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 

Tant els parts d’incidències com els de deficiències s’ordenaran per dates des de l’inici 
de l’obra fins al seu acabament juntament amb la documentació de l’obra. 

 

3.3.4. Assegurances. 
 

Els tècnics responsables disposaran de cobertura en matèria de responsabilitat civil 
professional, mentre que el constructor haurà de disposar de cobertura de 
responsabilitat civil per a la seva activitat industrial. Aquestes cobertures pretenen 
cobrir els riscos implícits per a l’activitat com per les persones implicades en ella. 
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3.3.5. Senyalització. 
 

La senyalització complirà amb lo establert al Reial Decret 485/97 del 14 d’abril, tal i 
com s’especifica en l’apartat 2.1.1. d’aquest projecte. 

Tota la senyalització serà nova i s’escolliran senyalitzacions homologades pel Reial 
Decret 485/97 del 14 d’abril amb les dimensions que es vegin oportunes des de la 
direcció d’obra i la coordinació en l’àmbit de seguretat i salut. 

A continuació, s’estableixen unes normes per al muntatge de les senyals: 

- Les senyals s’ubicaran segons s’especifiqui en el pla de seguretat. 
- La ubicació i disposició de les senyals haurà de garantir la seva percepció per 

part de tots els treballadors implicats en l’àrea. 
- Les senyals es retiraran en el moment en el que les seves indicacions ja no 

siguin necessàries. 
- Es mantindran les senyals netes i en bon estat de col·locació designant un 

treballador per aquesta tasca, que alternarà aquesta funció amb la resta de 
l’obra. 

 

3.3.6. Formació i informació dels treballadors. 
 

El constructor és el responsable de que tots els treballadors al seu càrrec estiguin al 
corrent del pla de seguretat i salut. 

Tots els treballadors tenen el dret d’ésser informats dels riscos propis de la seva 
activitat, així com dels procediments de maniobra o ús correcte de les proteccions. 

La informació s’ha de presentar per escrit als treballadors. 

Els treballadors hauran de rebre un curs de formació que garantirà els següents 
objectius: 

- Divulgar els continguts del present estudi de Seguretat i Salut. 
- La comprensió i acceptació de la necessitat d’aplicació del pla de Seguretat i 

Salut. 
- Crear una necessitat de prevenció de riscos entre els treballadors. 

Les dates en les que s’impartirà el curs hauran de ser prèvies a l’inici de l’obra i es 
subministraran per part del promotor a la resta d’agents de l’obra. 
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3.3.7. Instal·lacions provisionals de salut i confort. 
 

Els locals destinats a les instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una 
temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d’humitat adequades pel seu ús. A 
més a més, els revestiments del terra, parets i sostre seran continus, llisos, de colors 
clars i impermeables de forma que es faciliti la seva desinfecció. 

A efectes d’aquest projecte, s’instal·laran les següents instal·lacions provisionals de 
salut i confort al centre de treball: 

- Vàter: es col·locarà un vàter accessible a l’àrea de treball en forma de cabina, 
que disposi de ventilació a l’exterior i descàrrega automàtica d’aigua corrent. 

- Menjador i cuina: es col·locarà una instal·lació prefabricada amb taula i cadires 
dotada de dispositius que permetin l’escalfament del menjar. 

- Instal·lacions de disposició d’escombreries. 

 

3.4. Plec de condicions econòmiques. 
 

Les condicions econòmiques del present estudi de seguretat i salut seran les mateixes 
que les establertes en el plec de condicions del projecte executiu al que fa referència 
l’estudi de seguretat i salut. 
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4. Pressupost. 
 

El pressupost del present estudi de seguretat i salut ascendeix a 5.392,08 €, que es 
sumaran al pressupost del projecte al que fa referència.  

A les següents pàgines s’adjunta el pressupost i el resum del pressupost. 



Pressupost de seguretat i salut

PRESSUPOST Data: 30/05/20 Pàg.: 29

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 Formació

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
17)

16,79 10,000 167,90

2 H16F1003 h Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
16)

138,95 2,000 277,90

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 18) 20,84 16,000 333,44

TOTAL Capítol 01.01 779,24
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PRESSUPOST Data: 30/05/20 Pàg.: 30

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 Elements de protecció col·lectiva

1 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 15) 39,21 2,000 78,42

2 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 (P - 14)

24,07 4,000 96,28

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

20,29 4,000 81,16

4 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 (P - 20)

43,42 8,000 347,36

5 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

6,40 100,000 640,00

6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 21) 7,17 15,000 107,55

7 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a
pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 13)

13,17 50,000 658,50

TOTAL Capítol 01.02 2.009,27
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PRESSUPOST Data: 30/05/20 Pàg.: 31

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 Elements de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,50 7,000 45,50

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 2)

15,66 2,000 31,32

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

6,82 7,000 47,74

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

0,74 7,000 5,18

5 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 5)

8,38 7,000 58,66

6 H1462241 u Parella de botes de seguretat 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, amb puntera metàl·lica (P - 7)

27,74 7,000 194,18

7 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 (P - 12)

27,98 7,000 195,86

8 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 (P - 10)

25,98 2,000 51,96

9 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
8)

153,87 2,000 307,74

10 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 11)

5,76 20,000 115,20

11 H147E001 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant,
peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i arnès
anticaigudes (P - 9)

25,87 2,000 51,74

12 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 (P - 6)

23,66 2,000 47,32

TOTAL Capítol 01.03 1.152,40



Pressupost de seguretat i salut

PRESSUPOST Data: 30/05/20 Pàg.: 32

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 Primers auxilis i revisions

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 30)

115,84 1,000 115,84

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 32) 40,59 7,000 284,13

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 33) 214,39 1,000 214,39

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

76,76 1,000 76,76

TOTAL Capítol 01.04 691,12
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PRESSUPOST Data: 30/05/20 Pàg.: 33

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 Benestar

1 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

19,58 1,000 19,58

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

17,60 2,000 35,20

3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

82,59 1,000 82,59

4 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 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, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 24)

229,74 1,000 229,74

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 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, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 23)

73,09 1,500 109,64

6 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 (P - 25)

155,26 1,500 232,89

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

50,41 1,000 50,41

TOTAL Capítol 01.05 760,05
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/05/20 Pàg.: 34

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Formació 779,24

Capítol 01.02  Elements de protecció col·lectiva 2.009,27

Capítol 01.03  Elements de protecció individual 1.152,40

Capítol 01.04  Primers auxilis i revisions 691,12

Capítol 01.05  Benestar 760,05

Obra 01 Pressupost 5.392,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.392,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 5.392,08

5.392,08

euros
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