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P-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

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

26,84 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

26,58 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 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

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

10,99 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,77 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-15 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 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

8,18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-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

7,69 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 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

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-20 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 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

22,79 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,47 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

19,93 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,36 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 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

24,14 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-28 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

78,72 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 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

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-30 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-32 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

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-33 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

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 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

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,03 €

(TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-38 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

18,40 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-40 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

12,84 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-41 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

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,82 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 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

13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 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

31,43 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 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

23,81 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

236,49 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,33 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-49 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,38 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,76 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

51,17 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-52 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,56 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-54 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

34,95 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-55 HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,97 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 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

33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,76 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 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

30,89 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 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

42,80 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-61 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-62 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 7,24 €

(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 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

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 133,88 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-68 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,78 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-70 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

245,40 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-71 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,16 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-72 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,24 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-73 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,41 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-74 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

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-75 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

29,94 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-76 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 88,03 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-77 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

54,91 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-78 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-79 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

123,67 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)



Estudi de SS del vial d´accés a can Miravitges

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/12/17 Pàg.: 7


