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M.1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

  

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit executar las instal·lacions de ventilació de 
un local municipal destinat a gimnàs emplaçat al carrer La Fàbrica de aquesta població.   

 D'acord amb allò que diu l'article 122 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
Novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les 
presents obres es classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran 
reparació.  

L’alternativa que es projecta s’ajusta a les característiques constructives del local 
i del seu ús.   

  El pressupost de contracta, importa la quantitat de 2.822,50 euros  
corresponents a aquesta obra.  L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució 
de la present, mitjançant recursos procedents del Pla d’inversions financerament 
sostenibles 2017 (IFS) de la Diputació Provincial de Valencia.  

Es redacta el present projecte, mitjançant encàrrec fet per l’ajuntament 
d'Almoines, al tècnic que el subscriu, tot d’acord amb el preceptiu  Decret d’Alcaldía. 

 

M.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES / INSTAL·LACIONS 

 

Les obres consistiran en el següents aspectes: 

Les presents obres inclouen les següents partides i capítols: 

 a).- Demolicions 

 Es procedirà a la demolició de un cercle de diàmetre de 350 mm del sostre del 
gimnàs a fi que isca a l’exterior  el tub helicoïdal d’impulsió d’aire. Tots els elements i 
eliminació d’elements arquitectònics incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la 
retirada d’enderrocs fins l’abocador  controlat i autoritzat. 

 b).- Instal·lació del tub d’impulsió 

 Col·locació del tub helicoïdal d'impulsió d'aire ancorat al sostre del local 
mitjançant tirants. 

 c).- Instal·lació del la unitat de ventilació. 

 En l'extrem del tub que queda a l'exterior del local es procedirà a instal·lar la 
unitat de ventilació i filtració de l'aire net a injectar en el local  

d).- Interconnexió elèctrica 

 Consisteix en la execució d’una línia elèctrica d’alimentació del quadre elèctric 
del local i la seva interconnexió elèctrica a l’unitat de ventilació. 

 e).- Treballs d’obra  

 Com a rematada de l'obra, s'efectuaren treballs d'obra consistents a segellar i 
impermeabilitzar l'eixida del tub de ventilació al terrat. 

 f).- Control de qualitat i seguretat i salut laboral de l’obra.- 
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M.3.- PRESSUPOST 

 

El pressupost que servirà per una possible licitació puja l’import de 2.822,50 euros 
(Dos mil vuit-cents vint i dos euros amb cinquanta cèntims), quantitat aquesta que 
inclou el vigent  impost del  valor afegit, l’IVA al 21%. 

  

 

M.4.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT N.º 1 .- MEMÒRIA 

 M.1.- Antecedents i justificació de la solució adoptada 

 M.2.- Descripció de les obres 

 M.3.- Pressupost.   

M.4.- Documents que conformen el projecte 

 

 ANNEXES: 

 A.M.1.- Dades de partida. 

 A.M.2.- Càlculs 

A.M.2.1.- Bases de càlcul segons el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 
(RITE). 

A.M.2.2.- Bases de càlcul segons el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual 
s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002 i les 
seues Instruccions Tècniques Complementàries. 

 A.M.3.- Justificació de preus 

  A.M.3.1.- Preus de la mà d’obra intervenint 

  A.M.3.2.- Preus unitaris intervenint 

  A.M.3.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.4.- Partides alçades 

 A.M.5.- Justificació del coeficient “k” de cost indirecte 

 A.M.6.- Càlcul d’honoraris tècnics per redacció del projecte i direcció d’obra 

 A.M.7.- Pla d’obra (programa de desenvolupament dels treballs). 

 A.M.8.- Justificació de l’estudi de seguretat i salut. 

 A.M.9.- Pressupost per a coneixement de l’administració. 
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DOCUMENT N.º 2.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

DOCUMENT N.º 3.- PLÀNOLS 

 

01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ 

02.- PLÀNOL DE PLANTA GENERAL.  

03.- FULL CARACTERÍSTIQUES T’ECNIQUES UNITAT VENTILACIÓ. 

 

 

 DOCUMENT N.º 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

DOCUMENT N.º 5.-  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

Almoines, Novembre de 2017 
L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 

 

 

 

A_Juan
Mi Firma
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A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

 Les dades de caràcter tècnic utilitzats per l’elaboració d’aquest projecte 
d’obres/instal·lacions s’han extret desprès d’un reconeixement “in situ” de 
l'emplaçament de les mateixes i la comprovació geomètrica de les dimensions 
mitjançant la pràctica dels corresponents mesuraments. 

 Degut a les característiques de les obres/instal·lacions que descrivim en aquest 
projecte, així com la naturalesa dels diferents elements que la conformen, no es 
considera,  necessària la realització d'estudi geotècnic del terreny. 

 En altre aspecte, com que els materials i equips emprats al present projecte, son 
els tradicionals utilitzats a les obres/instal·lacions que s’inclouen al mateix i resulten els 
corrents del mercat, no s’estima necessària la pràctica d’assaigs previs per tal de 
determinar la idoneïtat dels materials. Tanmateix, serà la direcció facultativa de les 
obres la que, prèviament al començament de les mateixes, determinarà els assaigs que 
al seu judici foren convenients efectuar per tal de dictaminar l’acceptació o rebuig dels 
materials  equips.    

  

A.M.2.- CÀLCULS 

 Els càlculs de les diferents unitats d’obra/nstal·lacions s’han efectuat d’acord 
amb les següents Normes: 

 Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE). 

 Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002 i les seues Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació. Documents Bàsics: HS 3 "Salubritat. Qualitat de l'aire interior" 
i HR "Protecció enfront del soroll". 

 Decret 555/86. Seguretat i Higiene al Treball. 

  

A.M.2.1.- BASES DE CÀLCUL segons el  Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en 
els edificis (RITE). 

 
Exigències de Qualitat. Caracterització i quantificació de l'exigència de benestar i 
higiene. IT 1.1.4 
Exigència de qualitat tèrmica de l'ambient. IT 1.1.4.1 
  

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat 
relativa, es fixaren basant-se en l'activitat metabòlica de les persones, el seu grau de 
vestimenta i el percentatge estimat d'insatisfets (PPD), segons el supòsit següent:  

 

 per a persones amb activitat metabòlica sedentària d'1,2 met, amb grau de 
vestimenta de 0,5 clo a l'estiu i 1 clo a l'hivern i un PPD entre el 10 i el 15%, els 
valors de la temperatura operativa i la humitat relativa estaran compresos entre 
els limites indicats en la taula 1.4.1.1 
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Estació 

Temperatura 
operativa 

ºC 

Humitat 
relativa 

% 

Estiu 23…25 45…60 

Hivern 21…23 40…50 
  

La velocitat mitjana de l'aire admissible en la zona ocupada (V), es calcularà de 
la forma següent: 

 
 Per a valors de temperatura seca t de l'aire dins dels marges de 20ºC a 27ºC, es 
calcularà amb les equacions següents: 
 
Amb difusió per mescla, intensitat de la turbulència del 40% i PPD per corrents d'aire 
del 15%         

 
                                     t 

V = -------  -  0,07 m/s 
                                   100 
 

Amb difusió per desplaçament, intensitat de la turbulència del 15% i PPD per corrents 
d'aire menor que el 10%         
 

                                     t 
V = -------  -  0,10 m/s 

                                    100 
 

Exigència de qualitat d'aire interior.  IT 1.1.4.2 
Cabal mínim de l'aire exterior de ventilació. 

 
Per al manteniment d'una qualitat acceptable de l'aire en els locals climatitzats 

d'este edifici, s'ha considerat per als càlculs els criteris de ventilació indicats en la 
norma UNE-EN 13779. 

En funció de l'ús d'este edifici, la qualitat de l'aire interior serà IDA 2 (aire de 
bona qualitat) 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació es calcularà pel mètode indirecte de 
cabal d'aire exterior per persona, segons la taula 1.4.2.1 

 
 

Categoría dm3/s per 
persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
 

En este cas adoptarem per a una categoria IDA 2, el volum de 12,5 dm3/s per 
persona. 
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Per la ubicació de l'edifici en un entorn residencial la qualitat de l'aire exterior és 
considerat acceptable per a la ventilació.  

 
Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació. 

 
L'aire exterior de ventilació, s'introduirà degudament filtrat en l'edifici. Les classes 

de filtració mínima a emprar en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) es 
classificarà d'acord amb els següents nivells. 

 En este cas per la ubicació de l'edifici, es veu que la qualitat de l'aire siga ODA 1 
(aire pur que pot contindre partícules sòlides (p.e. pol·len) de forma temporal. Per a 
este cas per a un IDA 2, i un ODA 1, la classe de filtració seria F8, segons la taula 
1.4.2.5 classes de filtració. 

 
Aire d'extracció. 

 
En funció de l'ús de l'edifici, l'aire d'extracció serà de la categoria AE 1 (baix 

nivell de contaminació), aire que procedix dels locals en què les emissions més 
importants de contaminants procedixen dels materials de construcció i decoració, a 
més de les persones. No es permet fumar en cap de les estances d'este edifici, per la 
qual cosa l'aire de categoria AE 1.  

 
 

Exigència d'higiene.  IT 1.1.4.3 
Obertures de servici per a neteja de conductes i plenums d'aire. 

 
Les xarxes de conductes deuen estar equipades d'obertures de servici d'acord 

amb allò que s'ha indicat en la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions 
de neteja i desinfecció. 

Els elements instal·lats en una xarxa de conductes deuen ser desmuntables i 
tindre una obertura d'accés o una secció desmuntable per a permetre les operacions de 
manteniment. 

Els falsos sostres deuen tindre registres d'inspecció en correspondència amb els 
registres en conductes i els aparells situats en els mateixos. 

 

A.M.2.2.- BASES DE CÀLCUL segons  el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
de 2002 

 
Càlculs justificatius 
Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissibles 
 
La tensió nominal en l'origen de la instal·lació és de 400/230 V. 

 
En els circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà els següents 
valors 
 
  - Circuits d'enllumenat ......................................    3,0 % 
  - Circuits de força motriu  ………….................      5,0 % 
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Fórmules utilitzades 
 
1) Caiguda de tensió màxima admissible. 
 

Les fórmules emprades seran les següents: 

 

1. C.d.t. En servici monofàsic 

 
Despreciant el terme de reactància, donat l'elevat valor de R/X, la caiguda de tensió ve 
donada per: 
 

 
 
La resistivitat del conductor prendrà els valors següents: 
 
 

 

2. C.d.t en servici trifàsic 

 
Despreciant també en este cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve donada 
per: 

 

 
 

 
 Coure 

 
 Alumini 

 

En les fórmules s'han empleat els termes següents: 

 

 In: Intensitat nominal del circuit en A 

 P: Potència en W 

 cos(fi): Factor de potència 

 S: Secció en mm2 

 L: longitud en m 

 ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m 
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2) Intensitat màxima admissible. 
 

En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de 
les línies són inferiors a les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte 
els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les seues condicions particulars. 

 

1. Intensitat nominal en servici monofàsic: 

 

 

2. Intensitat  nominal en servici trifàsic: 

 

En les fórmules s'han empleat els termes següents: 

 

 In: Intensitat nominal del circuit en A 

 P: Potència en W 

 Uf: Tensió simple en V 

 Ut: Tensió composta en V 

 cos(fi): Factor de potència 

 

3) Intensitat de curtcircuit. 
 

Entre Fases: 
 

 
Fase i Neutre: 

 
 
En les fórmules s'han empleat els termes següents: 
 

 Ut: Tensió composta en V 

 Uf: Tensió simple en V 

 Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit en M'ohms 

 Icc: Intensitat de curtcircuit en KA 
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La impedància total en el punt de curtcircuit s'obtindrà a partir de la resistència 
total i de la reactància total dels elements de la xarxa fins al punt de curtcircuit: 

 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència  total en el punt  de curtcircuit. 
 Xt = X1 + X2 + ... + Xn:  Reactància total en el punt de curtcircuit. 

Els dispositius de protecció hauran de tindre un poder d'estil major o igual 
a la intensitat de curtcircuit prevista en el punt de la seua instal·lació, i hauran 
d'actuar en un temps tal que la temperatura aconseguida pels cables no supere 
la màxima permesa pel conductor. 
 

Perquè es complisca esta última condició, la corba d'actuació dels 
interruptors automàtics ha d'estar per davall de la corba tèrmica del conductor, 
per la qual cosa ha de complir-se la condició següent: 
 

 

 

Per a 0,01 <= 0,1 s, i on: 
 

 I: Intensitat permanent de curtcircuit en A. 

 T: Temps de desconnexió en s. 

 C: Constant que depén del tipus de material. 

 Increment T: Sobretemperatura màxima del cable en °C. 

 S: Secció en mm2 

 
  Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per un 
curtcircuit fase - neutre i al final de la línia o circuit en estudi. 

 
El dit valor es necessita per a determinar si un conductor queda protegit en tota 

la seua longitud a curtcircuit, ja que és condició imprescindible que la dita intensitat siga 
major o igual que la intensitat del disparador electromagnètic. En el cas d'utilitzar 
fusibles per a la protecció del curtcircuit, la seua intensitat de fusió ha de ser menor que 
la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps que tard a botar. En tot 
cas, este temps sempre serà inferior a 5 seg. 
          
Especificacions elèctriques. 
 

Tots els motors, controls i dispositius elèctrics subministrats per a esta 
instal·lació, compliran les normatives vigents sobre seguretat en la màquines i 
compatibilitat electromagnètica. Seran conformes a la Directiva CE vigent per a cada 
equip. 

Els circuits s'instaren amb cables de coure de les seccions i aïllament definits en 
el projecte. 

Els receptors elèctrics es connectaran a terra en protecció de contactes 
indirectes per mitjà del conductor de protecció de cada circuit en particular. 
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A.M.3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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A.M.3.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVENINT 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª instalador de climatización. 17,820 5,274 h 93,98
2 Oficial 1ª montador de conductos de chapa

metálica. 17,820 1,815 h 32,34
3 Oficial 1ª construcción. 17,240 15,509 h 267,38
4 Ayudante montador de conductos de chapa

metálica. 16,130 0,900 h 14,52
5 Ayudante instalador de climatización. 16,100 5,274 h 84,91
6 Peón ordinario construcción. 15,920 15,509 h 246,90

Importe total: 740,03

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. ALMOINES Página 1
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Cuadro de maquinaria

1 Equipo de ventilación-filtración de aire,
firma MUNDOCLIMA, modelo SLIMFILTER 300/600
7/7 4P 1/5CV, con filtros F7, según RITE
(IDA3/ODA2), incluso soporte para la unidad
con elementos antivibratorios, totalmente
instalada. 494,767 1,000ud 494,77

Importe total: 494,77

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. ALMOINES Página 1
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A.M.3.2.- PREUS UNITARIS INTERVENINTS 



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar

obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MÁQUINA Y CONDUCTOS

1.1 ud Equipo de ventilación-filtración de aire, firma MUNDOCLIMA, modelo SLIMFILTER
300/600 7/7 4P 1/5CV, con filtros F7, según RITE (IDA3/ODA2), incluso soporte para la
unidad con elementos antivibratorios, totalmente instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 3,649 h 17,820 65,03

Ayudante instalador de climatización. 3,649 h 16,100 58,75

(Maquinaria)
Equipo de ventilación-filtración de aire,… 1,000 ud 494,767 494,77

(Resto obra) 12,37

3% Costes indirectos 18,93

649,85

1.2 m Tubo helicoidal, construido de chapa, de 300 mm de diámetro, para impulsión de aire al
interior, incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas, instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de conductos de chapa… 0,121 h 17,820 2,16

Ayudante montador de conductos de chapa m… 0,060 h 16,130 0,97

(Materiales)
Tubo de chapa de acero galvanizado de par… 1,000 m 3,649 3,65

Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,146 0,15

(Resto obra) 0,14

3% Costes indirectos 0,21

7,28

1.3 Ud Conjunto de tres toberas, fabricadas en PVC, de la firma DIRU, modelo BIER, incluso
guías para acople tubo circular de 300 mm, instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,242 h 17,820 4,31

Ayudante instalador de climatización. 0,242 h 16,100 3,90

(Materiales)
Multitobera de aluminio para impulsión de… 1,000 Ud 18,244 18,24

(Resto obra) 0,53

3% Costes indirectos 0,81

27,79

1.4 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de
700x300 mm, montada en conducto metálico circular, totalmente instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,219 h 17,820 3,90

Ayudante instalador de climatización. 0,219 h 16,100 3,53

(Materiales)
Rejilla de impulsión, para conducto circu… 1,000 Ud 163,843 163,84

(Resto obra) 3,43

3% Costes indirectos 5,24

179,94

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
verticales regulables individualmente, de 700x300 mm, montada en pared.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,219 h 17,820 3,90

Ayudante instalador de climatización. 0,219 h 16,100 3,53

(Materiales)
Rejilla de impulsión, de aluminio extruid… 1,000 Ud 111,743 111,74

(Resto obra) 2,38

3% Costes indirectos 3,65

125,20

2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS

2.1 u Ayudas de albañilería para la instalción de ventilación, incluyendo trabajos de apertura de
hueco exterior para compuerta sobrepresión y hueco en cubierta, asegurando la
estanqueidad mediante los trabajos de impermeabilización necesarios.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 15,509 h 17,240 267,38

Peón ordinario construcción. 15,509 h 15,920 246,90

(Resto obra) 20,57

3% Costes indirectos 16,05

550,90

3 SEGURIDAD Y SALUD

3.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

(Medios auxiliares)
Seguridad y Salud. 1,000 u 52,433 52,43

3% Costes indirectos 1,58

54,01

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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A.M.3.3.- PREUS AUXILIARS INTERVENINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de materiales

1 Tubo de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y
0,5 mm de espesor, suministrado en tramos
de 3 ó 5 m, con el precio incrementado el
25% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 3,649 15,000 m 54,74

2 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de los conductos de chapa de acero
galvanizado de pared simple helicoidal, de
100 mm de diámetro. 0,146 15,000 Ud 2,19

3 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas
verticales regulables individualmente, de
1025x75 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas horizontales regulables
individualmente y mecanismo de regulación
del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado). 111,743 1,000 Ud 111,74

4 Rejilla de impulsión, para conducto
circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas
verticales y horizontales regulables
individualmente, de 1025x75 mm,
TRS-RD/1025x75/0/0/0 "TROX", fijación
mediante tornillos vistos. 163,843 2,000 Ud 327,69

5 Multitobera de aluminio para impulsión de
aire, de largo alcance, formada por 2 filas
con 4 toberas por fila, integrado en placa
cuadrada de 445x245 mm, pintado en color
RAL 9010, para conducto circular de 315 mm
de diámetro, orientable con ángulo de +/-
30°. 18,244 4,000 Ud 72,98

Importe total: 569,34

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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A.M.4.- CÀLCUL D’HONORARIS TÈCNICS PER REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ  D’OBRA 

  

 Honoraris professionals: 

 D’acord amb allò que diu el quadre de coeficients aplicables a la redacció de 
projectes i direccions d’obres, aplicable per la Diputació Provincial de València, aprovat 
en sessió plenària de 18 de Juliol de 2016, procedim al càlcul justificat dels honoraris 
professionals:  

  Taula.- 

PEM .........................................................   1.960,20€ 

                             --------------------  

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 1.960,20€ 
H = PEM x Coef/100 

  Càlcul del coeficient Cu. 

  PEM fins a 50.000 € ►5,60 % per projecte. 

  +E.B.S.S. ►6,45 %  

  H=1.960,20€ x 0,0645=  126,43►Minim 500 
     
  HONORARIS PROFESSIONALS 

   

  Per projecte+ E.B.S.S:......................... 500€ + 21% IVA = 605,00€ 
   

         

Per direcció ...... 2,40% s/1.960,20   = ►Minim 350+ 21% IVA =   423,50€ 

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  .......................... 0,72% s/1.960,20  = ►Minim 150 + 21% IVA =  181,50€ 
    

 

Almoines, Novembre de 2017 
L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat núm. 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 
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QUADRE DE PREUS N.º  1 

 



Cuadro de precios nº 1

1 MÁQUINA Y CONDUCTOS

1.1 ud Equipo de ventilación-filtración de aire, firma
MUNDOCLIMA, modelo SLIMFILTER 300/600 7/7
4P 1/5CV, con filtros F7, según RITE (IDA3/ODA2),
incluso soporte para la unidad con elementos
antivibratorios, totalmente instalada. 649,85 SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.2 m Tubo helicoidal, construido de chapa, de 300 mm
de diámetro, para impulsión de aire al interior,
incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas,
instalado. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.3 Ud Conjunto de tres toberas, fabricadas en PVC,
de la firma DIRU, modelo BIER, incluso guías para
acople tubo circular de 300 mm, instalado. 27,79 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de
chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales y horizontales
regulables individualmente, de 700x300 mm,
montada en conducto metálico circular, totalmente
instalada. 179,94 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas
verticales regulables individualmente, de 700x300
mm, montada en pared. 125,20 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS

2.1 u Ayudas de albañilería para la instalción de
ventilación, incluyendo trabajos de apertura de
hueco exterior para compuerta sobrepresión y
hueco en cubierta, asegurando la estanqueidad
mediante los trabajos de impermeabilización
necesarios. 550,90 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

3 SEGURIDAD Y SALUD

3.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales,
colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo
con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin. 54,01 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON UN CÉNTIMO

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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MESURAMENTS 

 



1.1 Ud Equipo de ventilación-filtración de aire, firma MUNDOCLIMA, modelo SLIMFILTER 300/600 7/7

4P 1/5CV, con filtros F7, según RITE (IDA3/ODA2), incluso soporte para la unidad con

elementos antivibratorios, totalmente instalada.

Total ud  ......: 1,000

1.2 M Tubo helicoidal, construido de chapa, de 300 mm de diámetro, para impulsión de aire al

interior, incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas, instalado.

Total m  ......: 15,000

1.3 Ud Conjunto de tres toberas, fabricadas en PVC, de la firma DIRU, modelo BIER, incluso guías

para acople tubo circular de 300 mm, instalado.

Total Ud  ......: 4,000

1.4 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie

estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de

700x300 mm, montada en conducto metálico circular, totalmente instalada.

Total Ud  ......: 2,000

1.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas

verticales regulables individualmente, de 700x300 mm, montada en pared.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 MÁQUINA Y CONDUCTOS

Nº Ud Descripción Medición

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. ALMOINES Página 1



2.1 U Ayudas de albañilería para la instalción de ventilación, incluyendo trabajos de apertura de

hueco exterior para compuerta sobrepresión y hueco en cubierta, asegurando la estanqueidad

mediante los trabajos de impermeabilización necesarios.

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS

Nº Ud Descripción Medición
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3.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de

acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para

este fin.

Total u  ......: 1,000

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. ALMOINES Página 3

A_Juan
Mi Firma



PLA  IFS-17 : INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓ DE PREUS 

 



1.1 Ud Equipo de ventilación-filtración de aire, firma MUNDOCLIMA, modelo SLIMFILTER 300/600

7/7 4P 1/5CV, con filtros F7, según RITE (IDA3/ODA2), incluso soporte para la unidad con

elementos antivibratorios, totalmente instalada.

Total ud  ......: 1,000 649,85 649,85

1.2 M Tubo helicoidal, construido de chapa, de 300 mm de diámetro, para impulsión de aire al

interior, incluso tapa final, bridas de unión y abrazaderas, instalado.

Total m  ......: 15,000 7,28 109,20

1.3 Ud Conjunto de tres toberas, fabricadas en PVC, de la firma DIRU, modelo BIER, incluso guías

para acople tubo circular de 300 mm, instalado.

Total Ud  ......: 4,000 27,79 111,16

1.4 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie

estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de

700x300 mm, montada en conducto metálico circular, totalmente instalada.

Total Ud  ......: 2,000 179,94 359,88

1.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas

verticales regulables individualmente, de 700x300 mm, montada en pared.

Total Ud  ......: 1,000 125,20 125,20

Total presupuesto parcial nº 1 MÁQUINA Y CONDUCTOS : 1.355,29

Presupuesto parcial nº 1 MÁQUINA Y CONDUCTOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Ayudas de albañilería para la instalción de ventilación, incluyendo trabajos de apertura de

hueco exterior para compuerta sobrepresión y hueco en cubierta, asegurando la

estanqueidad mediante los trabajos de impermeabilización necesarios.

Total u  ......: 1,000 550,90 550,90

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS : 550,90

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de

acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para

este fin.

Total u  ......: 1,000 54,01 54,01

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 54,01

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 



Presupuesto de ejecución material
1 MÁQUINA Y CONDUCTOS 1.355,29

2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS 550,90

3 SEGURIDAD Y SALUD 54,01

Total .........: 1.960,20

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS.

Almoines, novembre de 2017
L'Enginyer Tècnic Municipal

J. Antonio Juan Llàcer
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RESUM DEL PRESSUPOST 

 



  Proyecto: INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. ALMOINES   

  Capítulo Importe   
 

 

  1 MÁQUINA Y CONDUCTOS. 1.355,29   

  2 ALBAÑILERÍA Y AYUDAS. 550,90   

  3 SEGURIDAD Y SALUD. 54,01   

  Presupuesto de ejecución material 1.960,20   

  13% de gastos generales 254,83   

  6% de beneficio industrial 117,61   

  Suma 2.332,64   

  21%    489,86   

  Presupuesto de ejecución por contrata   2.822,50   
              

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.   

              

  

Almoines, novembre de 2017 
L'Enginyer Tècnic Municipal 

 
 
 

J. Antonio Juan Llàcer 

  

  

 

A_Juan
Mi Firma



PLA  IFS-17 : INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA  IFS-17 : INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 

 

01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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SUPERFICIE ACTUACIÓ: 159,63m2

ESCALA: 1/500

D'EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ

N

ESCALA: 1/1000

1/1000
1

SITUACIÓ:

PROJECTE:

TITULAR: AJUNTAMENT D'ALMOINES

C/ LA FÀBRICA, S/N. ALMOINES

  PLÀNOL:

ENGINYER TÈCNIC ELÈCTRIC

COL.LEGIAT Nº 4.194 - C.O.I.T.I.G.V.

J. ANTONIO JUAN LLÀCER

381/2017

REFERÈNCIA:

NOVEMBRE 2017

DATA:

ESTUDI D'ENGINYERIA "SAFORENGIN, S.L".

PLÀNOL  NºESCALA:

46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

TEL: 96 282 06 61 - 629 506 056

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ GIMNÀS.  IFS-2017
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SLIMFILTER.
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TAE 700X300

TAE 700X300

TUB HELICOIDAL DE IMPULSIÓ Ø300mm

AMB TOBERES DE PVC 

REIXETA SOBREPRESIÓ ENTRADA

AIRE EXTERIOR 700x300mm

REIXETA IMPULSIÓ I ABSORCIÓ

AIRE EXTERIOR 700x300mm

UNITAT FILTRACIÓ D'AIRE 

2

PLANTA BAIXA

GIMNÀS

LOCAL



CAMPANAS Y FILTROS N-43

N

Provença, 392 pl. 2
08025 BARCELONA
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32

TARIFA DE PRECIOS
www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

51 UNIDADES DE FILTRACIÓN
SLIMFILTER ErP

Slimfilter 300600 600600 600600 600600
Código KF 51 550 KF 51 555 KF 51 560 KF 51 570
Ventilador 7/7 9/7 9/9 10/10
Nº Polos 4 4 4 4
r.p.m. 1370 1376 1352 1330
Potencia (W) 130 350 350 590
Intensidad (A) 1,5 2,7 2,7 4,5
dB 60 60 64 66
ErP 2009/125/CE Si Si Si Si
PVP (€) 335,00 390,00 395,00 415,00

FF

GG BB CC

DD

EE AA

Slimfilter A B C D x E F x G

7/7 395 692 632 245 223 332 554

9/7 695 692 632 312 270 630 554

9/9 695 692 632 312 270 630 554

10/10 695 692 632 343 300 630 554

• Cumple ErP 2009/125/CE
• Diseño “SLIM”
• Facilidad de instalación
• Monofásicas
• Aisladas interiormente

DESCRIPCIÓN: Unidades de filtración diseñadas para ocupar el menor espacio posible.
Pueden alojar en su interior dos filtros de 48 mm de grosor. Filtros no incluidos, a
seleccionar según necesidad.

PARA

CUMPL
IR

RITE

IDA 1 2 3 4
Eficacia F7 F9 M6 (F6) F8 M5 (F5) F7 M5 (F5) M6 (F6)

SLIMFILTER 300600 (7/7)

Código KF 02 822 KF 02 862 KF 02 802 KF 02 842 KF 02 525 KF 02 822 KF 02 525 KF 02 802

€ 47,00 51,00 46,00 48,00 18,00 47,00 18,00 46,00
SLIMFILTER 600600 (9/7, 9/9, 10/10)

Código KF 02 820 KF 02 860 KF 02 800 KF 02 840 KF 02 526 KF 02 820 KF 02 526 KF 02 800

€ 81,00 86,00 77,00 81,00 28,00 81,00 28,00 77,00

7/7 M4

9/7 M4 9/9 M4 10/10 M4
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de 
l'obra, les previsions respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així 
com els serveis sanitaris comuns als treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a la/s empresa/s contractista/s 
per a dur a terme les seues obligacions en el camp de la prevenció de riscos 
professionals facilitant el seu desenrotllament davall el control del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb el Reial Decret 
1627 de 24 d'Octubre de 1997 que estableix les disposicions mínimes en matèria de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 
 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
 

1.2.1. PROBLEMÀTICA DEL LOCAL I SITUACIÓ. 

 L’Ajuntament d’Almoines, ha decidit executar las instal·lacions de ventilació 
de un local municipal destinat a gimnàs emplaçat al carrer La Fàbrica, s/n de 
aquesta població. 

 La corporació municipal ha decidit redactar el present projecte amb l’objecte 
de sol·licitar ajuda a la Diputació Provincial de València incloent la present obra en 
el IFS 2017 i sense que estigma previst executar altres fases posteriors. 

           La quantitat total a què ascendeixen aquestes obres, sense incloent els 
honoraris de redacció del projecte i la Direcció d’obra, IVA inclòs, és de 2.822,50 €. 
 
 Per tractar-se d'una obra el pressupost d'execució del qual material és inferior 
a 450.760 euros i menys de 20 treballadors treballant simultàniament en esta, i en 
compliment de l'article 4 del Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre, es procedeix 
a l'elaboració del següent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 
 

Pressupost: El pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de mil 
nou-cents seixanta euros amb vint cèntims, 1.960,20 € (Inclòs el capítol de 
Seguretat i Salut que ascendeix a  54,01 €). 
 

Termini d'Execució: El termini d'execució previst des de la iniciació fins a la 
seua terminació completa és de 2 mesos. 
 

Autor del Projecte: El enginyer tècnic industrial J. Antonio Juan Llácer. 
 

Promotor: EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES. 
 

Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un 
nombre màxim en esta de 4 operaris. 
 
1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'enginyer tècnic industrial     
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J. Antonio Juan Llácer, amb domicili professional en passeig Colón, 49 – 12ª  a 
46760 Tavernes de la Valldigna – València. Tel. 629 50 60 56 

 
1.2.4. CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PRÒXIM DE L'OBRA. 
 

- Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Avda. De la Medicina nº 6. Gandia - 
Valencia.   

- Centro de Salud Comunitaria. 
Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 962 862 749. 
Gandia. Valencia. 

  
1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 

 

Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el 
control del risc, s'identificaran en el Pla de Seguretat i Salut, la designació per part 
de l'empresa contractista de la presència de persona o persones que hagin 
d'ostentar en l'obra les funcions de recursos preventius, segons l'art. 32 bis de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborables (reformada per la Llei 54/2003 de 12 de 
desembre). 

L'obligatòria presència en obra dels recursos preventius de cada contractista 
serà, bé perquè s'estiguen realitzant treballs amb riscos especials (definits en el 
R.D. 1627/97: soterrament, afonament, caiguda en altura,...), bé perquè els riscos es 
vegen permanentment modificats, o inclòs agreujats, per la concurrència 
d'operacions diverses en les obres. 

Estos recursos preventius hauran de romandre en el centre de treball durant 
el temps que es mantinga la situació que determine la seua presència i hauran de 
tenir la capacitat i formació suficient, els mitjans necessaris i ser suficients en 
nombre per a vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball i comprovar la seua eficàcia. 
 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 

 Previ a l'inici dels treballs en obra, haurà de procedir-se a: 

 Entrega per part de l'empresa contractista del Pla de Seguretat elaborat 
específicament per a l'obra, havent d'aprovar-se pel Coordinador de 
Seguretat i Salut previ a l'inici de l'obra. 

 

 Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que 
acredita el compliment de les seues obligacions en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals i dels seus possibles subcontractes. 

 

 Realitzar-se el tancament de la zona d'àmbit del local, abans de l'inici de 
l'obra, impedint l'accés de persones alienes a esta. 

 
Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 

 
* Obligatorietat de l'ús del casc al local del gimnàs. 
* Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
* Cartell d'obra. 
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1.4. SERVEIS  HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA. 
   

En funció del nombre màxim d'operaris que es poden trobar en fase d'obra, 
determinarem la superfície i elements necessaris per a aquests instal·lacions.  

En el nostre cas es preveu la major presència de personal simultani amb 3 
treballadors. 

Pel que es dotarà d'un recinte provisional per a de lavabos - vestidors dins de  
de l’edifici a treballar, dotat dels següents elements sanitaris: Una dutxa  cortina 
separadora, un lavabo, un inodor o placa turca, un espill. 

Complementats pels elements auxiliars necessaris: tovallers (tovalles d'usar i 
tirar), saboneres, etc. 

Els vestidors estaran proveïts de seients i taquilles individuals, amb clau, per 
a guardar la roba i el calçat.  

Haurà de disposar-se d'aigua calenta i freda en dutxes i lavabos. 
 Donades les característiques de l'obra  s'ha considerat que no serà necessari 
disposar de mòdul de menjador, ja que el nombre d'operaris és reduït, i sempre que 
es concerten les menjades amb un bar pròxim a l'obra, no obstant això si 
posteriorment s'observa la seua necessitat s'habilitarà caseta adequada a l'efecte. 
 Hi haurà un recipient d'arreplegada de fems. Es mantindrà en perfecte estat 
de neteja i conservació. 

En les casetes d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el 
contingut mínim indicat per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex VI (A.3), i un 
extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 21 A- 113 B. 
 Serà obligatori que tots els treballadors intervinents en el procés constructiu 
hagin passat el corresponent reconeixement mèdic (Vigilància de la Salut), resultant 
aptes per a la labor a exercir en l'obra i a més haver rebut formació en Prevenció de 
Riscos Laborals, adequada per als treballs a exercir en l'obra incloent el relatiu a 
aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut que haurà de 
redactar prèviament l'Empresa Contractista. 
 
1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA. 
 
 No es necessària la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 
1.6. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
Desmuntatge i muntatge de les lluminàries. 
 

1.6.1 Demolicions 

 Demolició de un cercle de diàmetre de 350 mm del sostre del gimnàs a fi que 
isca a l’exterior  el tub helicoïdal d’impulsió d’aire. Tots els elements i eliminació 
d’elements arquitectònics incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la retirada 
d’enderrocs fins l’abocador  controlat i autoritzat. 

A) Riscos detectables més comuns: 
           - Caigudes d'altura de persones. 
 - Talls en les mans. 
 - Caigudes d'objectes a distint nivell (ferramentes, caragols, etc.) 
 - Atropells causats per la maquinària. 
 - Sobreesforços. 
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 B) Normes o mesures preventives tipus: 
 - Utilització de casc, guants i calçat adequat. 
 - Emprar bosses portaferramentes.   
 - Dotar de l'adequada protecció personal i vetlar per  la seua utilització. 
 - Atenció a les maniobres de la maquinària. 
 

1.6.2 Instal·lació del tub d’impulsió. 

Col·locació del tub helicoïdal d'impulsió d'aire ancorat al sostre del local 
mitjançant tirants. 

A) Riscos detectables més comuns: 
           - Caigudes d'altura de persones. 
 - Talls en les mans. 
 - Caigudes d'objectes a distint nivell (ferramentes, caragols, etc.) 
 - Atropells causats per la maquinària. 
 - Sobreesforços. 
 
 B) Normes o mesures preventives tipus: 
 - Utilització de casc, guants i calçat adequat. 
 - Emprar bosses portaferramentes.   
 - Dotar de l'adequada protecció personal i vetlar per  la seua utilització. 
 - Atenció a les maniobres de la maquinària. 
 

1.6.3 Instal·lació del la unitat de ventilació. 

 Instal·lació de la màquina unitat de ventilació i filtració de l'aire. 
 

A) Riscos detectables més comuns: 
           - Caigudes d'altura de persones. 
 - Talls en les mans. 
 - Caigudes d'objectes a distint nivell (ferramentes, caragols, etc.) 
 - Atropells causats per la maquinària. 
 - Sobreesforços. 
 
 B) Normes o mesures preventives tipus: 
 - Utilització de casc, guants i calçat adequat. 
 - Emprar bosses portaferramentes.   
 - Dotar de l'adequada protecció personal i vetlar per  la seua utilització. 
 - Atenció a les maniobres de la maquinària. 
 

1.6.4 Interconnexió elèctrica 

 Execució d’una línia elèctrica d’alimentació del quadre elèctric del local i la 
seva interconnexió elèctrica a l’unitat de ventilació, posada den tensió. 
 
 A) Riscos detectables més comuns: 
 - Contacte elèctric en  B.T. 
 - Arc elèctric en  B.T. 
 - Elements candents. 
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 B) Normes o mesures preventives tipus: 
 
  - Obrir amb tall visible o efectiu les possibles fonts de tensió. 
 - Comprovar en el punt de treball l'absència de tensió. 
 - Enclavar els aparells de maniobra. 
 - Posar a terra i en curtcircuit. 
 - Senyalitzar la zona de treball. 
 - Fer pantalla en el cas de proximitat d'elements de tensió. 

- Informar per part del cap de treball a tots els components del grup de la 
situació en què es troba la zona de treball i on es troben els  punts de tensió 
més pròxims. 

 - Dotar de l'adequada protecció personal i vetlar per la seua utilització. 
 

1.6.5 Treballs d’obra  

 Com a rematada de l'obra, s'efectuaran treballs d'obra consistents a segellar i 
impermeabilitzar l'eixida del tub de ventilació al terrat. 

 
A) Riscos detectables més comuns: 

           - Caigudes d'altura de persones. 
 - Talls en les mans. 
 - Caigudes d'objectes a distint nivell (ferramentes, caragols, etc.) 
 - Atropells causats per la maquinària. 
 - Sobreesforços. 
 
 B) Normes o mesures preventives tipus: 
 - Utilització de casc, guants i calçat adequat. 
 - Emprar bosses portaferramentes.   
 - Dotar de l'adequada protecció personal i vetlar per  la seua utilització. 
 - Atenció a les maniobres de la maquinària. 

 
 
1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
Senyalització 

DESCRIPCIÓ DE SENYALITZACIÓ UTILITZADA :  
- Esta obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat 

que indiquen i facen conéixer per endavant tots els perills.  
- La senyalització a utilitzar ha d'estar d'acord amb principis professionals, i es 

basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són:  
1) Que el senyal siga de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a 

l'interessat.  
2) Que les persones que la perceben, vegen el que significa. Rètols com a PERILL, 

ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, complixen bé amb el missatge de 
senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.  

- El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten 
en l'obra.  

- El segon fonament consisteix que les persones perceben el missatge o senyal, la 
qual cosa suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'eixos 
senyals.  
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SENYALITZACIÓ EN L'OBRA: 
La senyalització en l'obra, és complexa i la més variada, havent de parlar de 

diversos tipus de senyalització segons característiques de base com són:  
1) Per la localització dels senyals o missatges:  
- Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, 

anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill 
addicional d'una obra. I senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat 
edificatoria i el que és intern o extern a esta.  

- Senyalització interna. Per a percepció des de l'àmbit intern del centre del treball, 
amb independència de si el senyal està col·locat dins o fora de l'obra.  

2) Per l'horari o tipus de visibilitat:  
- Senyalització diürna. Es basa en l'aprofitament de la llum solar, mostrant cartells, 

banderins rojos, bandes blanques o roges, triangles, tanques, etc.  
- Senyalització nocturna. A falta de la llum diürna, es poden utilitzar els mateixos 

senyals diürns però buscant la seua visibilitat per mitjà de llum artificial.  
3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els 

següents tipus de senyalització:  
- Senyalització visual. Es compon en base a la forma, el color i els esquemes a 

percebre visualment. Els senyals de trànsit són un bon exemple.  
- Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol 

utilitzar-se en vehicles o màquines per mitjà de xiulets, sirenes o clàxon.  
- Senyalització olfactiva. Consisteix a addicionar un producte d'olor característica a 

gasos inodors perillosos. Per exemple una fuga de butà que és inodor es percep 
per l'olor del component addicionat prèviament.  

- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant 
d'altres perills majors, Per exemple cordells, baranes, etc.  

 
MITJANS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN ESTA OBRA :  
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la 

senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals 
acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb 
les senyalitzacions muntades. Els bastides utilitzats freqüentment estan tipificats i 
el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les 
demandes en els següents grups de bastides de senyalització:  

1) TANCA: Dins d'esta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, 
que delimiten àrees determinades de magatzematge, circulació, zones d'evident 
perill, etc. El tanca de zones de perill ha de complementar-se amb senyals del perill 
previst. 

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en esta obra per a fer visibles els obstacles o objectes 
que puguen provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets 
treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.  

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en esta obra responen a convenis internacionals i 
s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguen conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En esta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, 
acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que 
especifiquen perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en 
els envasos.  
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RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE):  
- Cremades.   
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals.  
- Colps o talls per maneig de xapes metàl·liques.  
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o 

facilitant el seu va vore, es procurarà principalment que :  
a) Siguen treballadors amb permís de conduir. 
b) Estiguen protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o 

fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit. 
c) Utilitzen peces reflectores segons UNE-EN-471. 
d) Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides 

del trànsit rodat. 
- Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per 

la senyalització definitiva de vials.  
- Retirada de sobres de materials, ferramentes i restes d'obra no col·locats (peces 

trencades, embolcalls, palets, etc.).  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I 
DESMUNTATGE):  
- Roba de treball amb franges reflectores.  
- Guants preferiblement de cuiro.  
- Botes de seguretat.  
- Casc de seguretat homologat.  
 
1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 
1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcades. 
* Afonaments. 
* Xocs. 
* Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
* Soroll. 
* Explosió i incendis. 
* Atropells. 
* Caigudes a qualsevol nivell. 
* Atrapaments. 
* Talls. 
* Colps i projeccions. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els inherents al propi lloc d'utilització. 
* Els inherents al propi treball a executar i altres. 
 
B)Normes o mesures preventives tipus: 
- Totes les màquines o equips de treball a utilitzar en esta obra disposaran del 

marcat “CE” i a més s'adaptaran al que disposa el R.D. 1215 de Equips de Treball. 
- Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de 
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carcasses protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 

contacte directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcassa o amb deterioraments importants d'aquests. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina 
accionada per mitjà d'energia elèctrica, estant connectada a la xàrcia de 
subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 
immediatament per a la seua reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguen retirar se senyalitzaran amb cartells 
d'avís amb la llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arreglament de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 

- Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de màquines 
avariades o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o si és 
procedent, s'extrauran els fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·la el rètol d'avís de "MAQUINA AVARIADA", serà 
l'encarregada de retirar-la, en prevenció de connexions o posades en servei fora 
de control. 

- Només el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada 
màquina o màquina-ferramenta. 

- Les màquines que no siguen de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

- L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant 
les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista, a fi d'evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran per mitjà d'operaris 
que utilitzant senyals acordats suplisquen la visió del citat treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones davall la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

- Els aparells d'hissar a emprar en esta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega en punta, gir per interferència. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d'altura i del pes a desplaçar, que automàticament tallen el subministrament 
elèctric al motor quan s'arribe al punt en què s'ha de detindre el gir o desplaçament 
de la càrrega. 

- Els cables de hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de 
càrregues en esta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que s'instal·la. 

- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà per mitjà de mà d'obra 
especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment per mitjà de folrets 
guardacables metàl·lics, per a evitar deformacions i cisalladures. 

- Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s'inspeccionaran com a mínim una vegada a la setmana pel Servei de Prevenció, 
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que prèvia comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que 
tinguen més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de 
"pestell de seguretat". 

- Es prohibeix en esta obra, la utilització d'enganxalls artesanals construïts a base 
de redons doblegats. 

- Tots els aparells de hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que 
poden suportar. 

- Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les 
normes del fabricant. 

- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de 
presa de terra. 

- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 

interromputs davall règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel 
fabricant de la màquina. 

 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.8.2. CAMIÓ CISTELLA - GRUA. 
 

A)Riscos detectables més comuns: 
* Atropell de persones (entrada, eixida, etc.). 
* Xocs contra altres vehicles. 
* Bolcada del camió. 
* Caiguda (al pujar o baixar de la caixa i cistella). 
* Atrapament (obertura o tancament de la caixa). 
 

B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Els camions cistella utilitzats en obra estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació. 
- La cistella serà baixada immediatament després d'efectuada l’operació de la 

lluminària  i abans de mamprendre la marxa. 
- Les entrades i eixides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals 

d'un membre de l'obra. 
- Si per qualsevol circumstància haguera de parar en la rampa el vehicle quedarà 

frenada i calçat amb topalls. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (a l'abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra). 
* Roba de treball. 
* Calçat de seguretat. 
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1.8.3 MAQUINES - FERRAMENTA EN GENERAL. 
- En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a 
la utilització de xicotetes ferramentes accionades per energia elèctrica: Trepants,  
tornavis eléctric, serres, etc., d'una forma molt genèrica. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Talls. 
* Cremades. 
* Colps. 
* Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
* Contacte amb l'energia elèctrica. 
* Vibracions. 
* Soroll. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-ferramentes elèctriques a utilitzar en esta obra, estaran protegides 

elèctricament per mitjà de doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquina-ferramentes estaran protegits per la carcassa i 

resguards propis de cada aparell, per a evitar els riscos d'atrapaments, o de 
contacte amb l'energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides per mitjà de 
bastidor que suporta una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent 
l'observació de la correcta transmissió motriu, impedisca l'atrapament dels operaris 
o dels objectes. 

- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria s'entregaran al Servei de 
Prevenció per a la seua reparació. 

- Les màquines-ferramenta  amb capacitat de tall, tindran el disc protegit per mitjà 
d'una carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-ferramenta no protegides elèctricament per mitjà del  sistema de 
doble aïllament, tindran les seues carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xàrcia de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadro elèctric general de l'obra. 

- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-ferramenta no protegides amb 
doble aïllament, es realitzarà per mitjà de connexió a transformadors a 24 V. 

- Es prohibeix l'ús de màquines-ferramentes al personal no autoritzat per a evitar 
accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les ferramentes elèctriques de tall o trepant, abandonades en 
el sòl, o en marxa encara que siga amb moviment residual en evitació d'accidents. 

 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Guants de seguretat. Guants de goma o de PVC 
* Botes de goma o PVC. Botes de seguretat. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Protectors auditius. 
* Màscara filtrant antipols amb filtre mecànic o específic recanviable 
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1.8.4. TALLADORA RADIAL - AMOLADORA. 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les amoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en 

múltiples operacions.   
 

A) Riscos detectables més comuns: 
* Projecció d'objectes.  
* Xafades sobre objectes.  
* Contactes elèctrics.  
* Caigudes a aquest o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions 

imprevistes, i moltes vegades brutals, de la màquina. En general, en totes les 
ferramentes rotatives hi ha el risc que el cos de la màquina tendisca a girar en 
sentit contrari quan la ferramenta de tall s'encalla. El parell de gir produït en un 
embós ha de ser suportat per l'operador, a menys que es transmeta a la peça 
treballada i esta ixca despedida. 

* Colps al treballar peces inestables.   
* Talls per contacte directe amb el disc o per ruptura i projecció de fragments 

d'aquest, que poden afectar a qualsevol part del cos.   
* Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la 

pròpia ferramenta d'inserció.   
* Cremades degudes a incendis de vapors o altres materials inflamables, ocasionats 

per espurnes. Pot inclús donar-se el cas de treballar aliatges amb components 
perillosos en estat de pols la captació i del qual eliminació resulte imprescindible.   

* Inhalació de pols procedent del material treballat i del mateix mola.   
* Exposició a soroll, ja que, al propi soroll de la màquina, cal sumar l'increment que 

es produeix depenent del material treballat (fregament amb la peça, ressonància i 
vibració d'esta, reflexió, etc.   

* Exposició a vibracions.   
 

B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- El personal encarregat del maneig de l'amoladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'amoladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el 

treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements 
auxiliars que pogueren ser necessaris.  

- En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge del mola en el seu 
emplaçament. És elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques 
adequades al treball a efectuar; respectar el sentit de rotació indicat sobre esta, i 
utilitzar correctament els dispositius de fixació del mode indicat pel fabricant. És 
important fer rotar el disc manualment per a verificar que està ben centrat i no té 
fregaments amb la carcassa de protecció.  

- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent 
d'emmagatzemar els discos en llocs secs, sense sofrir colps i seguint les 
indicacions del fabricant.   

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.   
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada en el mola.   
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 

màquina.   
- No sotmetre el disc a sobresforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una 
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pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, 
sobrecalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de 
la màquina, pèrdua d'equilibri, etc.   

- En el cas de treballar sobre peces de xicoteta grandària o en equilibri inestable, 
assegurar la peça a treballar, de manera que no sofrisquen moviments imprevistos 
durant l'operació.   

- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys al 
disc o moviments incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials 
pròxims al lloc de treball.   

- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura 
de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors.   

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura de pont.   

- En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà.   

- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o 
inclinació del tall.   

- Existixen també guies acoplables a la màquina que permeten, en mode portàtil, 
executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos 
esforços laterals del disc; en molts d'estos casos serà necessari ajudar-se amb 
una regle que ens definisca netament la trajectòria.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 
* Traje impermeable per a ambients plujosos. 
* Protectors auditius. 
* Màscara per a treballs amb pols. 
 
1.8.5. FERRAMENTES MANUALS. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Colps en les mans i els peus. 
* Talls en les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell. Caigudes a distint nivell. 
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut 

concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es troben en bon estat de 

conservació o defectuoses. 
- Els mànecs estaran adequadament fixats a la ferramenta. 
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- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o 

estants adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les 

ferramentes que hagin d'utilitzar. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Cascos de seguretat homologat. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro o PVC  
* Roba de treball. 
* Ulleres contra projecció de partícules. 
* Arnés de seguretat (per a treballs en altures).  
 
1.9. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS. 
 
Caigudes en el mateix nivell 
          Amb les mesures exposades l'acció preventiva serà positiva, consistent en la 
neteja periòdica, senyalització i il·luminació dels recorreguts a efectuar pels 
treballadors. 
 
 Colps i caiguda d’objectes  
          En diferents fases dels treballs, per això s'extremaren les mesures de 
protecció individual, col·lectiva i neteja de l'obra en general. 
 
Colps per maneig d'objectes i ferramentes manuals 
         En diferents fases d'Obra, s'extremaren les mesures de protecció individual, 
per a atenuar el risc. 
        Afecció reumàtica per humitats en els genolls 
        Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals 
        Atrapaments entre objectes 
        Derivats de mitjans auxiliars a utilitzar 
 
Mesures Tipus 
              Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apartats 
corresponents de la Memòria. 
 
 Ús obligatori d'Elements de Protecció individual 
 - Ús de Casc homologat 
 - Ús roba de treball 
 - Guants de Cuiro 
 - Botes de seguretat 
 - Cinturó faixa elàstica (manipulació de càrregues, inici d'activitat, etc.) 
 - Ulleres antipols-objectes, antiprojeccions 
 - Màscara antipols amb filtre recanviable (treballs amb generació de pols). 
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1.10. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Segons Annex II del 
R.D. 1.627/97). 

 
En aquest apartat es detallen les mesures especifiques a prendre per als 

treballs inclosos en l'Annex II de RD 1.627/97, les quals impliquen riscos especials 
per a la Seguretat i Salut dels treballadors. 

En l'obra, objecte d'aquest Estudi de Seguretat, tenim com a risc especial i de 
major importància la caiguda, i el risc elèctric el qual analitzarem prenent com a risc 
de referència els treballs  als quals està associat al dit risc: 

 Demolicions d’obra. 
 Muntatge de tubs. 

Conexió elèctrica de la màquina de ventilació.  
Mitjans Auxiliars. 

Les mesures especifiques de protecció són les assenyalades en els apartats 
anteriors. 
 
1.11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS. 
 
 En el Projecte d'Execució no es contemplen els treballs específics per a la 
conservació i manteniment de les obres, per això i a mode esquemàtic i sense perjuí 
que en el Projecte final d'obra s'incloga un annex més detallat s'hauran d'efectuar 
els treballs següents: 
 
Treballs de manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques, segons 

Orde 31 de Gener d'1.990 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, 
realitzats per instal·ladors autoritzats. 
 
Abans de cometre qualsevol treball de manteniment s'estarà al que disposa 

l'apartat corresponent sobre mesures preventives de seguretat. Així mateix tots ells 
hauran d'estar davall la supervisió d'un Tècnic competent. 

 
En Almoines, setembre de 2017 

L'Enginyer Tècnic Municipal 
Col·legiat 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 
 
 
 

 
J. Antonio Juan i Llàcer 

 

A_Juan
Mi Firma
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2. PLEC DE CONDICIONS: 
 
2.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
GENERALS: 
 

 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua 
posterior reforma de l'article 24 per mitjà del R.D. 171/2004. 

  

 Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 Títol II (Capítols d'I a XII): Condicions Generals dels centres de treball i dels 
mecanismes i mesures de protecció de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. (OM de 9 de març de 1971) 

 

 Capítol XVI: Seguretat i Higiene; seccions 1a, 2a i 3a de l'Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (OM de 28 d'agost de 1.970) 

 

 Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997 pel qual s’estableixen les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de Construcció.  

 

 Ordenances Municipals 
 
SENYALITZACIONS: 
 

R.D. 485/97, de 14 d'abril. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 

R.D. 1.407/1.992 modificat per RD 159/1.995, sobre condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual-EPI. 
 

R.D. 773/1.997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 
 
EQUIPS DE TREBALL: 
 

 R.D. 1215/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball i la seua posterior modificació. 

 
SEGURETAT EN MÀQUINES: 
 

R.D. 1.435/1.992 modificat per RD 56/1.995, dicten les disposicions d'aplicació de 
la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines. 
 

R.D. 1.495/1.986, modificació  RD 830/1.991, aprova el Reglament de Seguretat 
en les màquines. 
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Orde de 23/05/1.977 modificada per Orde de 7/03/1.981. Reglament d'aparells 
elevadors per a obres. 
 

Orde de 28/06/1.988 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torres 
desmuntables per a obres. 
 
PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
 

R.D. 1.316/1.989, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern. 27/10/1.989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de 
l'exposició al soroll durant el treball. 
 

R.D. 245/1.989, del Ministeri d'Indústria i Energia. 27/02/1.989. Determinació de 
la potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 
 

Orde del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del RD 
245/1.989, 27/02/1.989. 
 

Orde del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 18/07/1.991. Modificació de 
l'Annex I del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989. 
 

R.D. 71/1.992, del Ministeri d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació 
del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions 
tècniques de determinats materials i maquinària d'obra. 
 

Orde del MINISTERI d'Indústria i Energia. 29/03/1.996. Modificació de l'Annex I 
del Reial Decret 245/1.989. 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
 

R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporten riscos, en particular dors lumbars, 
per als treballadors. 
 

Reglament electrotècnic de baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
 

Orde de 20/09/1.986: Model de llibre d'Incidències corresponent a les obres en 
què siga obligatori un Estudi de Seguretat i Saluden el treball. 
 

Orde de 6/05/1.988: Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o 
represa d'activitats d'empreses i centres de treball. 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 

Cada Contractista està obligat redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant 
aquest Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució, a més el qual no 
suposarà en cap cas una disminució de la seguretat establida en aquest Estudi 
Bàsic. 
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Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa 
del Coordinador de Seguretat i Salut en execució de l'obra, a qui es presentarà 
abans de la iniciació dels treballs i sense la qual no s'iniciaran les mateixes. 
 

Una còpia del Pla haurà d'entregar-se al Recurs Preventiu, Servei de 
Prevenció i Empreses subcontractistes, les quals hauran de conéixer, transmetre als 
seus treballadors i aplicar adequadament tot el que especifica el mateix. 

 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 

SUBCONTRACTISTES. 
 

Les empreses Contractistes i Subcontractistes realitzaran l'obertura de centre 
de treball davant de l'autoritat laboral, prèvia a la seua entrada en l'obra. 
 

Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals s’estableixen els punts següents:  

 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i 

salut en el treball. El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de 
l'empresari de protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure 
de protecció constituïx, igualment, un deure de les Administracions Públiques 
respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, 
formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la present 
Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la 

seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats 
amb el treball.  A estos efectes, en el marc de les seues responsabilitats, l'empresari 
realitzarà la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l'adopció de totes les 
mesures siguen necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb les especialitats que s'arrepleguen en els articles corresponents 
en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels 
treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de 
la salut, i per mitjà de la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en 
els termes establerts en el Capítol IV de la present Llei.  L'empresari desenvoluparà 
una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents i 
disposarà allò necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció 
assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que pugen experimentar 
les circumstàncies que incidisquen en la realització del treball.  

 
3. L'empresari haurà de complir les obligacions establides en la normativa 

sobre prevenció de riscos laborals i disposar de Pla de Prevenció. 
 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en esta Llei, l'atribució de 

funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i 
el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenrotllament d'activitats 
de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això 
l'eximisquen del compliment del seu deure en esta matèria, sense perjuí de les 
accions que puga exercitar, si és procedent, contra qualsevol altra persona.  
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5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no 
haurà de recaure de cap manera sobre els treballadors.  
 
Equips de treball i mitjans de protecció.   

 
1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que els equips de treball 

siguen adequats per al treball que haja de realitzar-se i convenientment adaptats a 
l'efecte, de forma que garantisquen la seguretat i la salut dels treballadors a 
l'utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball puga presentar un risc específic 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures 
necessàries a fi que:  a) La utilització de l'equip de treball queda reservada als 
encarregats de la dita utilització.  b) Els treballs de reparació, transformació, 
manteniment o conservació siguen realitzats pels treballadors específicament 
capacitats per a això.   

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de 
protecció individual adequats per a l'acompliment de les seues funcions i vetllar per 
l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguen 
necessaris. Els equips de protecció individual hauran d'utilitzar-se quan els riscos no 
es puguen evitar o no puguen limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del 
treball. 

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

 
D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

s’estableix que:   
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:  
a) Evitar els riscos.  b) Avaluar els riscos que no es puguen evitar.  c) Combatre els 
riscos a l'origen.  d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la 
concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i 
repetitiu i a reduir els efectes d'aquest en la salut.  e) Tindre en compte l'evolució de 
la tècnica.  f) Substituir allò perillós pel que comporte poc o cap perill.  g) Planificar la 
prevenció, buscant un conjunt coherent que integre en ella la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. h) Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a 
la individual.  i) Donar les degudes instruccions als treballadors.   

2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les 
tasques.   

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només 
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguen accedir a les 
zones de risc greu i específic.   

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions 
o imprudències no temeràries que poguera cometre el treballador. Per a la seua 
adopció es tindran en compte els riscos addicionals que pogueren implicar 
determinades mesures preventives; les quals només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels dits riscos siga substancialment inferior a la de què es pretén 
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controlar i no existisquen alternatives més segures.   
5. Podran concertar assegurança que tinga com a fi garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte als seus socis, l'activitat de les quals consisteix en la 
prestació del seu treball personal. 
 
Avaluació dels riscos.  

 
1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una 

avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es 
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en 
relació amb aquells que estiguen exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà 
de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o 
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà 
en compte aquelles altres actuacions que hagen de desenrotllar-se de conformitat 
amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats 
d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de 
treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra necessari, amb 
ocasió dels danys per a la salut que s'hagen produït. Quan el resultat de l'avaluació 
ho fera necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a 
detectar situacions potencialment perilloses.   

2. Si els resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho feren 
necessari, l'empresari realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les 
relacionades amb els mètodes de treball i de producció, que garantisquen un major 
nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Aquests actuacions 
hauran d'integrar-se en el conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells 
jeràrquics d'esta. Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan 
s'aprecie per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en 
l'apartat anterior, la seua inadequació als fins de protecció requerits.   

3. Quan s'haja produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb 
ocasió de la vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguen indicis que les 
mesures de prevenció resulten insuficients, l'empresari durà a terme una 
investigació respecte d'això, a fi de detectar les causes d'estos fets.   
 

En Almoines, setembre de 2017 
L'Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 
 
 
 
 

 
J. Antonio Juan i Llàcer 

 

A_Juan
Mi Firma
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Memòria 

 

Antecedents 

 
A continuació s'indiquen breument algunes dades del Projecte d'execució en què 

s'efectua la demolició de la part a remodelar: 

 

 Emplaçament. 

C/ La Fàbrica, s/n. Almoines (València). 

 

 Tècnic redactor del Projecte d'Execució. 

El projecte d'execució es redacta per encàrrec del promotor. 

 

Les dades del Tècnic redactor són els següents: 

   

  J. Antonio JUAN LLACER 

  C/ Passeig Colon, 49 – 12ª 

  46760 Tavernes de la Valldigna. 

 

 Característiques descriptives i constructives de l'obra. 

L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit executar las instal•lacions de ventilació de un 

local municipal destinat a gimnàs emplaçat al carrer La Fàbrica de aquesta població.   

El pressupost de contracta, importa la quantitat de 2.822,50 euros  corresponents a 

aquesta obra.   

L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució de la present, mitjançant 

recursos procedents del Pla d’inversions financerament sostenibles 2017 (IFS) de la 

Diputació Provincial de Valencia.  

 

Les obres/instal·lacions consistiran en el següents aspectes: 

 

a).- Demolicions 

Es procedirà a la demolició de un cercle de diàmetre de 350 mm del sostre del 

gimnàs a fi que isca a l’exterior  el tub helicoïdal d’impulsió d’aire. Tots els elements i 

eliminació d’elements arquitectònics incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la 

retirada d’enderrocs fins l’abocador  controlat i autoritzat. 

 

b).- Instal•lació del tub d’impulsió 

 Col•locació del tub helicoïdal d'impulsió d'aire ancorat al sostre del local 

mitjançant tirants. 

 

c).- Instal•lació del la unitat de ventilació. 

 En l'extrem del tub que queda a l'exterior del local es procedirà a instal•lar la 

unitat de ventilació i filtració de l'aire net a injectar en el local. 

 

d).- Interconnexió elèctrica 

 Consisteix en la execució d’una línia elèctrica d’alimentació del quadre elèctric 

del local i la seva interconnexió elèctrica a l’unitat de ventilació. 

 

e).- Treballs d’obra  

 Com a rematada de l'obra, s'efectuaren treballs d'obra consistents a segellar i 

impermeabilitzar l'eixida del tub de ventilació al terrat. 

 

f).- Control de qualitat i seguretat i salut laboral de l’obra.- 
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D'acord amb allò que diu l'article 122 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les presents 

obres es classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran 

reparació.  

   

 Patologies existents i condicions de l'estat actual. 

Mal estat. 

 

 Procediment de derrocament. 

Element a element. 

 

    

Objecte de l'Estudi 

 
El present estudi té com a objecte establir el protocol d'actuació en matèria de gestió de 

residus, durant els treballs de derrocament, per a fer complir el RD 105/2008 d'1 de Febrer, pel 

que es regula la producció i gestió dels residus de Construcció i Demolició. 

 
Identificació dels agents que intervenen en el procés de gestió de residus 
 
 Productor de residus (Promotor) 

  

 El promotor de les obres és el propietari de l'immoble. Les dades són els següents: 

 

  Nom:    AJUNTAMENT D’ALMOINES 

C.I.F.:    P-4603400 E 

  Domicili:   Plaça Major núm.1.   Almoines. 

  Comunicació:   96 280 42 14 (Telèfon). 

      96 280 43 21 (Fax). 

 

 

 Posseïdor de residus (Constructor). 

  

 En el moment de la redacció del Projecte no s'havia designat contractista. 

 En l'actualitat, es desconeix l'empresa que realitzarà els treballs de derrocament. Les 

dades que s’ompliran posteriorment són els següents: 

 

  Nom  ___________________________________________________ 

  NIF  ____________________ 

  Domicili ___________________________________________________ 

  Comunicació ______________ (Telèfon). 

    ______________ (Fax). 

 

 

 Gestor de residus 

 

 L'empresa encarregada del derrocament (posseïdor de residus) contactarà amb els 

gestors autoritzats inscrits en el registre de la Comunitat Valenciana. Partirà de les tipologies de 

gestors plantejades en este Estudi (apartat “Operacions de reutilització, valoració o eliminació de 

residus”), que a continuació es llisten: 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen 

com a dissolvents (R3). 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de metalls i compostos metàl·lics (R4). 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació d'altres matèries orgàniques (R5). 



Direcció Facultativa 

 

 Per encàrrec del promotor, les obres objecte del projecte d'execució, seran dirigides pel 

mateix tècnic autor del projecte. 
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Normativa i Legislació aplicable 

Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

 Article 45 de la Constitució Espanyola. 

 La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 

 El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006, aprovat per 

Acord de Consell de Ministres, d'1 de juny del 2001. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 

 REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 Orde MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valoració 

i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus per 

mitjà de depòsit a abocador. 

 Llei 10/2000, de 12 de Desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana de PRESIDÈNCIA 

DE LA GENERALITAT. 

 

Estimació de la quantitat de residus de la demolició que es generaran en l'obra 

Partint del procediment de derrocament plantejat en el Projecte (element a element), es 

planteja una gestió de residus basada en una arreplegada selectiva en obra, dels mateixos. 

A partir del procediment empleat a Catalunya, indicat en la guia d’aplicació del Decret 

201/1994 segons l’Agencia de Residus de Catalunya, s'han calculat les següents composicions i 

quantitats de residus generats, dades de càlcul en annex 1. 

 
Codi LER 

S/Ordre 

MAM/304/2002 

Denominació Residu Tones 

(Tn) 

Metres 

Cúbics 

(m3) 

RCD: Naturalesa pètria (inertes) 

17.01.01 Formigó 0.07 0.03 

17.05.04 Pedra i terra 0.19 0.16 

17.03.02 Barreja bituminosa 0.07 0.06 

 

Mesures per a la prevenció dels residus 

D'acord amb el promotor es decidix actuar seguint un sistema de demolició, que 

permeta realitzar una separació i arreplegada selectiva des de l'origen de la producció dels 

residus. 

A continuació s'indiquen els tipus de residus, que es generaran en la demolició, aportant 

les mesures de prevenció, que es pretenen adoptar: 

Formigó (17.01.01): S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats en la col·locació 

del pivot. NO es preveu disposar de contenidor tancat específic. 

Terra i pedra (17.05.04): S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats en la 

excavació. NO es preveu disposar de contenidor tancat específic. 

Barreja bituminosa (17.03.02),: S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats de 

l’enderrocament i execució del paviment tou. Es preveu disposar de contenidor 

específic. 

 

Operacions de reutilització, valoració o eliminació dels residus. 

No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilització, 

valoració ni eliminació. Per tant, es proposa la contractació de Gestors de Residus autoritzats, per 

a la corresponent retirada i posterior tractament. 

El nombre de gestors específics necessaris serà almenys, els que corresponen a les categories de 

residus estimades en l'apartat de prevenció de residus.  

 



Residu 

Existent 

Codi LER Denominació Residu Tractament (*) Destí Quantitat 

(Tn) 

× 17.01.01 Formigó Valoració R5 Gestor 

autoritzat RCD 

0.07 

× 17.05.04 Formigó Valoració R5 Gestor 

autoritzat RCD 

0.19 

× 17.03.02 Barreja bituminosa   Gestor 

autoritzat RCD 

0.07 

 

 (*) Codificació  segons Annex 1 de l'Orde MAM/304/2002,  de conformitat amb la Decisió 

96/35/CE  relativa  als residus. 

R3 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents. 

R4 Reciclat o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics. 

R5 Reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques. 

 

Mesures a adoptar per a la separació dels residus. 

En principi en esta obra no seria obligatori, la separació dels residus generats en el 

derrocament, ja que no se superen de forma individualitzada les quantitats previstes en l'art. 5.5 

del RD 105/2008. 

De totes maneres encara que la legislació vigent no obligue, el productor (promotor) ha 

decidit, organitzar el derrocament o deconstrucció com separatiu en origen, desmuntant 

prèviament, si és el cas els elements que pogueren ser susceptibles de perillositat (opcions 

indicades en el quadre). 

 

× Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos 

× Derrocament separatiu en origen o deconstrucció (petris, fustes, metalls,…..).  

 Derrocament integral o arreplegada de runes “tot mesclat” i posterior tractament 

en planta 

 
 

Almoines, novembre de 2017 

L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 

A_Juan
Mi Firma
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Plec de Condicions 

Per al Productor de Residus (Articule 4 RD 105/2008). 

 

 A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra un estudi de gestió de residus, el qual 

ha de contindre com a mínim: 

1. Estimació dels residus que es van a generar, codificat d'acord amb l'Orde 

MAM/304/2002 

2. Les mesures de prevenció dels residus en l'obra objecte del Projecte. 

3. Les operacions encaminades a la possible reutilització, valoració o eliminació 

dels residus que es generen, així com les mesures per a la separació dels 

residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseïdor dels 

residus, de l'obligació establida en l'apartat 5 de l'article 5. 

4. Plans de les instal·lacions previstes per al magatzematge, maneig, separació, i 

si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de demolició dins de l'obra. 

5. Plec de prescripcions tècniques particulars en relació amb el magatzematge, 

maneig, separació, i si és el cas, altres operacions  de gestió dels residus de 

demolició dins de l'obra. 

6. Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol independent. 

 En obres de demolició, realitzar un inventari dels residus perillosos que es 

generaran, que haurà d'incloure's en l'estudi de gestió i assegurar el seu 

enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 Disposar de la documentació, que acredite que els residus realment generats en 

la demolició han sigut gestionats, en obra o entregats a una instal·lació de 

valoració o eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat. La 

documentació corresponent a cada any natural haurà de mantindre's durant els 

cinc anys següents. 

 Constituir, quan procedisca o siga exigit per l'entitat local o autonòmica i en els 

termes que esta establisca, la fiança o garantia financera que assegure el 

compliment dels requisits establits en la llicència, en relació amb els residus 

generats en la demolició. 

 

Per al Posseïdor dels Residus (Article 5 RD 105/2008) 

 

La figura del posseïdor dels residus en l'obra és fonamental per a una correcta gestió dels 

residus. 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Presentar el Promotor un Pla que reflectisca com durà a terme, durant el procés 

de la demolició, totes les operacions en relació a la gestió dels residus que es 

generaran. El Pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

 Entregar els residus a un gestor autoritzat, en el cas que el mateix no els gestione 

en obra, destinant-se preferentment, a operacions de reutilització, reciclat o a 

altres formes de valoració. 

 

 Acreditar per mitjà de document fefaent, l'entrega dels residus generats en el 

derrocament, en el que figuren almenys: la identificació del posseïdor i del 

productor, l'obra de procedència, el número de llicència, la quantitat dels residus 

(expressada en Tn i en m3), el tipus de residus entregats codificats d'acord amb la 



llista MAM/304/2002 i la identificació del gestor de les operacions de destí. Quan 

dita gestora, només realitze operacions d'arreplegada, emmagatzemament, 

transferència o transport, en el document anteriorment citat, haurà de constar 

també la identificació del gestor de valoració o eliminació posterior a què es 

destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació a la cessió dels residus del 

posseïdor al gestor, es regirà pel que establix l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 

d'Abril. 

 Estarà obligat, mentres els residus es troben en el seu poder, a mantindre en 

condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla entre 

fraccions ja seleccionades, que impedisca la posterior valoració o eliminació. 

 Haurà de separar, en obra, els residus en fraccions, quan, de forma 

individualitzada per a cada una de les dites fraccions, la quantitat prevista supere 

les indicades en l'apartat 5 de l'article 5 del RD 105/2008. Les obligacions de 

separació previstes en l'article 5.5 seran exigibles en els termes indicats en la 

disposició final quarta del Reial Decret. Quan per falta d'espai físic, en l'obra, no 

resulte tècnicament viable efectuar la dita operació en origen, el posseïdor podrà 

encomanar la separació de residus a un gestor, en una instal·lació de tractament 

externa a l'obra, obtenint del mateix la documentació acreditativa de la dita 

operació. 

 Sufragar els corresponents costos de la gestió dels residus (referenciats en el 

paràgraf 3 de les obligacions del posseïdor), entregant al productor els certificats i 

la resta de documentació acreditativa de la gestió. Haurà de mantindre la 

documentació corresponent  a cada any natural durant els cinc anys següents.  

Per a la Direcció Facultativa 

 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Aprovar el Pla de residus, que presente el posseïdor dels residus. 

 Aprovar els mitjans previstos en obra per a la valoració dels residus, en el cas que 

esta es decidisca realitzar in situ. 

Per al Personal d'obra  

 

Tota persona considerada com a personal d'obra es troba sota la responsabilitat del 

contractista o posseïdor de residus. A continuació s'indiquen les obligacions, que 

entenem han d'informar del personal de l'obra en el moment en el qual s'incorpore a la 

mateixa. 

 Compliment correcte de totes aquelles ordes i normes que el responsable de la 

gestió dels residus dispose. (Així mateix pot servir-se de la seua experiència 

pràctica en l'aplicació de les dites prescripcions per a millorar-les o proposar unes 

noves).  

 Senyalitzar correctament la ubicació de la zona de contenidors de residus així 

com el seu recorregut fins al mateix. 

 Estarà obligat, a separar els residus a mesura que són generats, evitant que es 

mesclen amb altres i resulten contaminats. 

 Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors o recipients, que 

s'utilitzaran, en funció de les característiques dels residus que es depositaran, 

complint unes mínimes pautes  necessàries, perquè el procés siga el més senzill 

possible: 

 Les etiquetes han d'informar que materials es poden, o no, depositar en un 

determinat contenidor o recipient. La informació ha de ser clara i concisa. 

 Les etiquetes és convenient que tinguen gran format i que siguen d'un 

material resistent a les inclemències del temps, de manera que quede 

garantida una raonable durabilitat. 
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 No sobrecarregar excessivament els contenidors, que posteriorment, seran 

transportats, atés que són més difícils de maniobrar i transportar, i poden provocar 

caigudes de residus. 

 Normalitzar el cobriment dels contenidors prèviament a la seua eixida de l'obra, 

de manera que quede prohibida l'eixida de contenidors sense cobrir. 

 Control administratiu i seguiment de tota la informació sobre el tractament dels 

residus, tant dins com fora l'obra, conservant per a això els registres o albarans, de 

tots els moviment que es realitzen de cada tipus de residus. 

 No disposar residus apilats o amuntonats fora de les zones indicades, atés que la 

dita acció pot provocar un accident. 

Per al Gestor de Residus en general 

 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Rebre els residus generats en el derrocament i tramitar el procés necessari de 

tractament dels mateixos. En el supòsit d'activitats sotmeses a l'autorització per la 

legislació de residu, portar un registre en què, com a mínim, figure: la quantitat de 

residus gestionats, expressada en Tones i metres cúbics, el tipus de residus, 

codificats d'acord amb la llista MAM/304/2002, de 8 de febrer, la identificació del 

productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del gestor, quan 

procedisquen d'una altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, 

així com la quantitats , en tones i metres cúbics, i destins dels productes i residus 

resultants de l'activitat.  

 En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització, el gestor haurà de 

portar un registre, en el que com a mínim figure: la quantitat de residus gestionats 

(expressada en m'i3 Tn), el tipus de residus codificats d'acord amb la llista europea  

de residus publicada per Orde MAM/304/2002, la identificació del productor, del 

posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del gestor, quan procedisquen d'una 

operació de gestió anterior, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats 

(expressades en m'i3 Tn), i destins dels productes i residus resultants de l'activitat. 

 Posar a disposició de les administracions publiques competents, a petició de les 

mateixes, la informació continguda en el registre indicat en l'apartat anterior. La 

informació referida a cada any natural haurà de mantindre's durant els cinc anys 

següents. 

 Entregar, al posseïdor o gestor anterior que li entregue els residus de derrocament, 

els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor 

dels mateixos i el número de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracte 

d'un gestor que només duga a terme una operació exclusivament d'arreplegada, 

emmagatzemament, transferència o transport, deurà a més entregar-li (al 

posseïdor o al gestor que li entregue els residus) els certificats de l'operació de 

valoració o de l'eliminació subsegüent  a què van ser destinats. 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració 

 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 El desenvolupament de les activitats de valoració requerix d'autorització prèvia de 

l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma, en els 

termes establits per la Llei 10/1998, de 21 d'Abril. 

 L'autorització s'atorgarà per a una o diverses de les operacions que es vagen a 

realitzar. S'atorgarà  per un termini determinat de temps, renovant-se per períodes 

successius. 

 Estendre, al posseïdor o anterior gestor que li entregue els residus, els certificats  

acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor dels 

mateixos i núm. de llicència de l'obra de procedència. Quan només es tracte d'un 



gestor que duga a terme una operació exclusivament d'arreplegada, 

emmagatzemament, transferència o transport, deurà a més entregar al posseïdor 

o al gestor que li va entregar els residus, els certificats de l'operació de valoració o 

eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració in situ 

 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Les activitats de valoració de residus “in situ”  s'ajustaran al que establix el projecte 

d'obra. En particular, la direcció facultativa de l'obra haurà d'aprovar els mitjans 

previstos per a la dita valoració in situ. 

 Les dites activitats de duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquen el medi ambient, sense 

provocar molèsties per soroll ni olors i sense danyar el paisatge ni els espais naturals 

que gaudisquen d'algun tipus de protecció d'acord amb la legislació vigent. 

 

Per al Tractament de residus per mitjà de plantes mòbils en centres fixos de valoració o 

eliminació de residus. 

 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Per a la dita activitat haurà de preveure's en l'autorització atorgada al dit centre 

fix, i complir amb els requisits establits en la mateixa. 

 

Per a les Activitats d'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador. 

 

A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb les 

obligacions següents: 

 Es prohibix el depòsit en abocador de residus que no hagen sigut sotmesos a 

alguna operació de tractament previ.  

 La legislació de la Comunitat Autònoma  podrà eximir de l'aplicació de l'apartat 

anterior als abocadors de residus (no perillosos o inerts de construcció i demolició) 

en poblacions aïllades que complisquen amb allò que s'ha contingut en l'art. 2 del 

RD 1481/2001, per la que es regula l'eliminació de residus per mitjà de depòsit en 

abocador, sempre que l'abocador es destine  a l'eliminació dels residus generats 

únicament en eixa població aïllada. 

 

Valoració del cost de la gestió 
 

 La valoració de la gestió de residus,  queda reflectida per mitjà del desglossament de les 

següents unitats d'obra, que contemplen la gestió de cada un de les tipologies de residus 

generats en el derrocament. 

  

El preu de gestió per m3, basant-se en l'Informe de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició 

(RCD), del Consell Assessor per a la Certificació d'Empreses Constructores 2005. 
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ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDS (Càlcul sense fiança) 

Tipologia 

RCDS 

Estimació 

(m3) 

Cost mitjà en 

contenidor per 

m3 (×) 

Import 

(€) 

 

 

 

% del 

pressupost 

d'obra 

17.01.01 0.07 5.00 0.35   

17.05.04 0.19 5.00 0.95   

17.03.02 0.07 15.00 1.05   

 Total (€) 

2.35 

 

 

 

 

 

Almoines, novembre de 2017 

L’Enginyer Tècnic Municipal 

Col·legiat 4.194 C.O.I.T.I.G.V. 

 

 

 

 

J. Antonio Juan Llácer 

A_Juan
Mi Firma



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEX 1 - CÀLCUL M
3
 i Tn - MESURAMENTS 
 

 

 

 



Codi Material residual Medició unitats Dimensions m3 m3 densitat Kg Tn Tn 

Projecte unitàries Totals Kg/m3 Totals

17.01.01 Formigó

Formigó construcció 0,19 1,00 m2 0,16 0,03 2.300 70 0,07

0,03 0,07

17.05.04 Pedra i terra

Excavació en caixa 1,00 m2 0,16 0,16 1.200 192 0,19

0,16 0,19

17.03.02 Barreja bituminosa

Paviment tou enderrocament 1,00 m2 0,06 0,06 1.200 72,00 0,07

construcció 0,01 1,00 m2 0,06 0,00 1.200 1 0,00

0,06 0,07

NATURALESA PETRIA (INERTS)

NATURALEZA NO PÉTREA (NO ESPECIALES)
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