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M.1.- ANTECEDENTS 

             La Corporació municipal d’Almoines, a causa dels despreniments de un tram de 
mur de contenció en la parcel·la de l’Ajuntament destinada a “Horts socials” produït a 
conseqüència de les pluges, entre aquest hort i la riba del riu, ha decidit incloure en el 
Programa de Horts Socials de la Diputació Provincial de València, les obres de: 

“EXECUCIÓ DE MURS HORTS SOCIALS” 

            El Pressupost total d’aquestes obres ascendeix a 16.859,38 €. 

  

M.2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Un tram del mur de contenció existent entre els horts socials municipals i la riba 
del riu Serpis, es troba enderrocat, amenaçant nous despreniments que poden posar 
en perill a les persones. 

 Aquest tram de mur és situa  a 4 metres per baix dels terrenys conreats i per la 
qual cosa, hi ha que garantir l’estabilitat del terreny mitjançant la nova execució del 
mateix, a fi de garantir la seguretat a les persones. 

La solució adoptada consistirà en executar una cimentació amb formigó armat i 
un mur, de formigó armat, que naix del nivell de la fonamentació amb un gruix de 50 
cm, fins abastir la part alta del terreny, amb 20 cm de gruix. 

El mur presentarà una inclinació cap a les terres i es farcirà, amb reblit de grava y 
terra per la part de l’intradós. A més, col·locarem canonades drenants per l’evacuació 
de l’aigua de pluja o  del reg dels bancals. 

             

                        M.3.- DESCRIPCIÓ DELS OBRES 

            Les obres consistiran, donades les dificultats d’accés a la zona d’actuació, de 
l’obertura d’un camí per accedir-hi una retroexcavadora i els camions per l’aportació del 
material necessari.  

Executat este, és procedirà a la retirada del material caigut, l’extracció, i el 
desplaçament dels blocs i pedres caigudes per a tornar a reutilitzar en el reblit del nou  
mur. 

A continuació s’eliminaran els parts soltes i fissurades existents en el talús del 
terreny i en aquelles zones on s’han produït els despreniments, a fi d’evitar nous 
afonaments durant l’execució dels treballs. 

És procedirà a replantejar l’obra, delimitant la zona on s’iniciarà el mur, 
començant per la fonamentació i procedint a l’excavació del terreny en tota l’amplària 
del mateix, fins a la profunditat en què és troba el ferm, uns 150 cm de fondària. 

Una vegada executada la rasa és procedirà al seu farcit. Este és realitzarà amb 
formigó armat. Sobre el fonament, s’alçarà el mur, de 50 cm de gruixa elevant-se sobre 
el terreny existent amb pendent de 110 graus sobre l’horitzontal a fi d’augmentar la 
seguretat i l’estabilitat del mur. 

El mur s’iniciarà amb una amplària mitjana de 0,35 metres i la coronació acabarà 
amb una grossària de 0,20 m.  

El mur s’executarà amb formigó armat, tal i com es detalla en els plànols. 
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Entre aquest i el terreny natural s’arrabli-rà amb grava i en les pedres i blocs de 
formigó despresos, aprofitant el material caigut que és compactaran amb la pala 
retroexcavadora, mullant el material, al mateix temps fins aconseguir un suport 
consistent del talús.  

L’acabament superior del mur,  s’elevarà uns 10 cm sobre el nivell del terreny. En 
el mur col·locarem tubs drenants a fi de garantir que l'aigua de pluja o de reg, no 
empenta el mur i l’enderroca. 

 A més, s’executarà un menut espai  tancat i cobert per a emmagatzemar les 
eines de treball i motocultor, etc, amb unes dimensions de 2,5x 2,5 m de planta i 3 ml 
d’alçada amb coberta a una sola vessant. 

  

M.4.- DETALLS DE SUPERFÍCIES I VOLUMS A EXECUTAR. 

La superfície del mur a executar és de 30,96 m2, i la alçada mitja es de 2,62 metres. 

  

   M.5.- PROPOSTA PER AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS 

     5.1.- Pressupost.  

     El pressupost total de licitació corresponent a les obres incloses en el present 
projecte ascendeix a la quantitat de 17.691,93 €.                                    

-Pressupost d'execució material ................... 10.743,45 €.

-Pressupost de contractació ......................... 15.469,49 €.

-Pressupost per a coneixement de l'admó.
(Incloent honoraris de redacció de projecte  i
estudi bàsic de seguretat i salut i Direcció
d’Obra i Plà de Seguretat i Coordinació de
seguretat).................... 

16.859,38 € 

         El present pressupost per a coneixement de l'Administració, ascendeix a: SETZE  
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA NOU EUROS I TRENTA VUIT  CÈNTIMS(16.859,38 €)  

                  5.2.- Termini d'execució dels obres 

           El temps d'execució s'estima en QUINCE DIES. 

                  5.3.- Forma d'adjudicació 

           La present obra s'adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat segons 
allò que diu l’article 177.2 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. 

                   5.4.- Classificació del contractista 

           L’Art. 65 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, imposa als òrgans de contractació 
l’obligació d’exigir als licitadors que pretenen l’adjudicació de contractes d’obra de 
pressupost superior a 350.000 €, l’acreditació, a expedir per les Comissions 
Classificadores de la Junta consultiva de Contractació Administrativa del estat 
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espanyol,  de trobar-se classificats com a contractistes en el tipus d’obra de que es 
tracte. Conseqüentment, i aplicant el criteri en contrari, l’ajuntament no té necessitat 
d’exigir als licitadors que participen al procediment adjudicatari de l’obra definida en 
aquest projecte la esmentada acreditació.  

                    5.5.- Termini de garantia 

       El termini de garantia estimat per a les presents obres, d’acord amb allò establit a 
l’article235 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, serà d’un any a comptar des de la signatura 
de l’acta de recepció de les obres. 

                     5.6.- Revisió de preus 

           Correspon a l'òrgan municipal de contractació competent decidir, en la forma que 
determina l'article específic, sobre la inclusió o no de la clàusula de revisió, al plec de 
clàusules administratives particulars que, el seu dia, aprova dit òrgan municipal per a 
regir la contractació i execució de l'obra definida al present projecte. 

           Sense perjudici de l'anterior, els autors d’este projecte considerem innecessari la 
introducció de l'esmenta-da clàusula al referit plec, ja que, el termini previst per a la 
realització dels obres és relativament curt. 

                       5.7.- Programa de treball 

         De conformitat amb el preceptuat en l’article 123 e. 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, l’Ajuntament podrà exigir a l’adjudicatari de l’obra, la presentació, en el termini 
d’un mes comptat a partir del següent dia al de la formalització de la comprovació del 
replanteig de la mateixa, del corresponent programa de treball, a elaborar en la forma 
que disposa la clàusula corresponent del plec de clàusules administratives generals per 
a la contractació d’obres de l’estat, aprovat per decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

                       5.8.- Personal titulat 

          L’ajuntament, segons lo previst en la clàusula 5, penúltim paràgraf, de l’esmenta’t 
plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'obres de l'estat, 
exigirà a l'empresa com a “delegat d'obra” persona amb formació suficient segons 
criteri de la direcció tècnica de l'obra. 

  

M.6.- CARÀCTER DE L'OBRA 

 En compliment d’allò que preveu la Normativa adient, es fa manifestació que 
aquest projecte inclou una obra completa susceptible de lliurar-se a l’ús general. 

 

 

 

            M.7.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

                       Document núm. 1: Memòria i annexes 

                      

    Document núm. 2: Plec de prescripcions tècniques 
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Document núm. 3: Pressupost 

                   

   

 

 Document núm. 4: Plànols 

    

01 PLÀNOL DE SITUACIÓN I EMPLAÇAMEMT 

   02 PLÀNOL DEL MUR: PLANTA, ALÇAT, SECCIÓ I DETALL 

03 PLÀNOL DEL CAMÍ: PLANTA I SECCIÓ CAMÍ 

04 PLÀNOL DE LA CASETA: PLANTA, ALÇATS, SECCIÓ, 
FONAMENTS,   COBERTA I FUSTERIA 

 

 

Almoines, juny 2.017 

Els arquitectes 

  

 

 

 

  

     sig. Joaquim Egea i Martínez              sig. Francesc Boscà i Mayans 
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ANNEX A LA MEMÒRIA 
 

 

  A.M.1.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 

 Seran d'obligat compliment, totes aquelles normes i lleis que puguen afectar 
l'execució de l'obra, tant en l'àmbit tècnic com en el laboral. 

 Regiran durant l'execució de les obres previstes en el present projecte les 
disposicions següents: 

 - Instrucció de formigó estructural EHE. 

 - Plec de Prescripcions Tècniques per a la recepció de ciments. 

 - Norma MV-101-62. Accions de l'edificació. 

 - Disposicions referents a Seguretat i Salut en el Treball. 

 - Norma tecnològica de l'Edificació NTE-ADD “Condicionament del terreny. 
 Desmunts: demolicions”. 

 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. Capítol I. 

 - Norma tecnològica de l'Edificació NTE-ADV “Condicionament del terreny. 
 Desmunts: buidatges”. 

 - Norma tecnològica de l'Edificació NTE-ADZ “Condicionament del terreny. 
 Desmunts: rases i pous”. 

 - Norma tecnològica de l'Edificació NTE-ASD “Condicionament del terreny. 
 Sanejament: drenatges i avenaments”. 

 - Norma tecnològica de l'edificació NTE-CCT “Fonamentacions. Contencions: 
 talussos”. 

 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura (Capítol V). 

 -Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IFA “Instal·lacions de lampisteria: 
 abastiment”. 

 - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Dte 842/2002. 

 - Normes i instruccions per a Enllumenat Urbà del M.V. 

 - Normes UNE d'obligat compliment publicades per l'Institut de Racionalització i 
Normalització (AENOR). 

 - Neteja de superfícies metàl·liques s/INTA 16.07.05 i SIS 055900. 

 - Imprimació de superfícies metàl·liques amb mini de plom al clorcautxú S/INTA 
16.44.07. 

 - Pintat de superfícies metàl·liques amb pintura clorcautxú S/INTA 16.47.04A. 

- Control de gruix de pintura S/INTA 16.02.24. 
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A.M.2.- ESTUDI GEOTÈCNIC 

    En compliment d'allò que s'ha previngut en l'article corresponent  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, ha d’incloure’s un estudi geotècnic dels terrenys sobre els 
quals l’obra es va a executar. No obstant això, donades les característiques i 
importància de les obres, el coneixement que es té dels terrenys de la zona, no es 
realitzarà el dit estudi, fins que s’inicien les obres i com a conseqüència d’això es 
verifica que la naturalesa del terreny aconselle la realització del mateix. 

  

           A.M.3.- CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

           No és requereix en el present cas. 
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A.M.4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

                       A.M.4.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVINENTS 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 19,220 120,726 h 2.320,35
2 Peón especializado construcción. 17,970 71,944 h 1.292,83
3 Peón ordinario construcción. 17,860 49,113 h 877,16
4 Oficial 1° metal. 15,960 0,295 h 4,71
5 Oficial 1° pintura. 18,250 12,600 h 229,95
6 Oficial 1° vidrio. 13,960 0,800 h 11,17
7 Oficial primera 17,620 3,039 h. 53,55
8 Ayudante 16,060 3,038 h. 48,79
9 Peón ordinario 15,350 0,001 h. 0,02
10 Oficial 1ª ferralla 17,700 0,001 h. 0,02
11 Ayudante ferralla 16,610 0,001 h. 0,02
12 Oficial 1ª cerrajero 17,250 0,721 h. 12,44
13 Ayudante cerrajero 16,230 0,721 h. 11,70

Importe total: 4.862,71

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

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

EXECUCIÓ DE MURS HORTS SOCIALS (PROGRAMA HORTS SOCIALS 2016). ALMOINES Página 1
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 A.M.4.2.- PREUS UNITARIS INTERVINENTS 

  



Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica autoprop. 60 t. 89,763 0,011h. 0,99
2 Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 853,955 0,002ms 1,71
3 Contrato mantenimiento 92,144 0,002ms 0,18
4 Alquiler telemando 92,144 0,002ms 0,18
5 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,850 0,001h. 0,00
6 Amortización madera de pino negral de Cuenca,

suministrada en tabla, tablones, listones,
etc, considerando 6 usos. 73,850 0,987m3 72,89

7 Amortización placa metálica de 30x50cm para
encofrado, considerando 50 usos. 0,393 131,600u 51,72

8 Rodillo compactador autopropulsado de 5
toneladas. 148,499 0,330h 49,00

9 Rodillo compactador autopropulsado de 10
toneladas. 392,271 0,069h 27,07

10 Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg
con una longitud de planchas de 660x600cm. 11,191 2,758h 30,86

11 Motoniveladora provista de una hoja o
cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia  de 135 CV. 198,905 0,244h 48,53

12 Motoniveladora provista de una hoja o
cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia  de 140 CV. 400,045 0,038h 15,20

13 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70
caballos de vapor, con pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de
0,34m3. 51,350 2,274h 116,77

14 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja
de diámetro 30-50mm incluso seguro. 3,361 12,691h 42,65

15 Pala cargadora de neumaticos de potencia 128
caballos de vapor con capacidad de pala de
1,5m3. 83,004 3,219h 267,19

16 Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 25,036 0,397h 9,94

Importe total: 734,88

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Pequeño material 0,991 3,135 ud 3,11
2 Hormigón HA-25/P/20/I central 68,475 0,003 m3 0,21
3 Alambre atar 1,30 mm. 1,104 0,001 kg 0,00
4 Acero corrugado elab. B 500 S 0,800 0,176 kg 0,14
5 Acero laminado S 275JR 0,705 32,918 kg 23,21
6 Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 10,190 4,900 m. 49,93
7 Tornillería y pequeño material 0,170 15,190 ud 2,58
8 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm 16,590 14,088 m2 233,72
9 Minio electrolítico 8,579 0,314 l. 2,69
10 Agua. 1,091 1,371 m3 1,50
11 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P

32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a
granel. 101,870 0,628 t 63,97

12 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1,
envasado. 105,416 0,161 t 16,97

13 Cemento blanco BL 22.5 X, para solados,
según norma  UNE 80.305, envasado. 192,112 0,016 t 3,07

14 Desencofrante líquido para encofrados de
madera, escayola y metálicos. 4,210 2,632 l 11,08

15 Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 190,577 0,051 t 9,72
16 Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 58,991 0,736 m3 43,42

17 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 50,000 21,762 m3 1.088,10

18 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 17,848 3,740 t 66,75

19 Grava triturada caliza de granulometria
6/12, lavada. 17,218 2,269 t 39,07

20 Grava triturada caliza de granulometria
10/25, sin lavar. 16,766 2,269 t 38,04

21 Grava triturada caliza de granulometria
25/40, sin lavar. 16,540 2,269 t 37,53

22 Zahorra artificial 0/35, lavada, . 12,147 27,533 t 334,44
23 Puntas de acero para construcción de

17x70mm (3mm), suministrado en cajas de 3
Kg aproximadamente. 1,922 22,701 kg 43,63

24 Cartucho de masilla de caucho de silicona
de 1 dm3. 4,570 0,180 u 0,82

25 Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm)
suministrado en mazos de 5 Kg. 1,665 13,160 kg 21,91

26 Acero corrugado soldable B 500 S, de entre
6-25mm de diámetro, homologado, 1.43 kg/m y
precio promedio. 1,040 663,443 kg 689,98

27 Mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de
diámetros 5-5mm y acero B 500 T. 1,530 6,250 m2 9,56

28 Perfil rectangular hueco, de acero
conformado en frío y galvanizado de
50x20x1.5mm. 1,050 1,024 kg 1,08

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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29 Vidrio simple laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 3mm de espesor, unidos
mediante una lámina de butiral de
polivinilo translúcido, clasificado como
2B2 según UNE-EN 12600. 48,030 0,160 m2 7,68

30 Repercusión por sellado con silicona
neutra. 4,000 0,160 m2 0,64

31 Panel metálico formado por pletinas
galvanizadas de retícula 40x40mm. 62,240 0,160 m2 9,96

32 Puerta basculante de acceso a garaje de
2000x2125mm, realizada con plancha de acero
galvanizado con capa protectora de 25
micras de espesor, perfiles huecos
sellados, lámina de PVC anticorrosiva y
antideslizamiento en los laterales,
rodamientos de plástico por las guias,
ventilación invisible, mecanismo de
elevación galvanizado, resorte graduable y
con efecto de frenado, cerradura con
pestillos laterales y cilindro recambiable,
marco exterior de plancha galvanizada de
75mm con acabado pintado en color blanco. 451,770 1,000 u 451,77

33 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x9cm. 0,219 1.384,350 u 303,17

34 Ventana abatible de una hoja para un hueco
de obra de 45x45cm, realizada con perfiles
de aluminio lacado de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color blanco para recibir
acristalamiento de hasta 33mm. 78,497 1,000 u 78,50

35 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
suministrada en rollos de 3x200m2 0,110 6,875 m2 0,76

36 Pintura para paramentos exteriores con
producto a base de silicatos con textura
tipo liso, acabado mate de colores. 10,408 8,820 l 91,80

37 Placa de piedra arenisca natural de fósiles
marinos compacta, de grano medio, de
dimensiones 40x40x3cm, a canto. 16,086 32,498 m2 522,76

Importe total: 4.303,27

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc
Boscà i Mayans

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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 A.M.4.3.- PREUS AUXILIARS INTERVINENTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



Cuadro de precios auxiliares

1 h. de Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de
carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M02GT210 ms Alquiler grúa torre 30 m. 750 k… 853,955 0,006 5,12
M02GT360 ms Contrato mantenimiento 92,144 0,006 0,55
M02GT370 ms Alquiler telemando 92,144 0,006 0,55
M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. fle… 2.621,422 0,001 2,62
M02GE050 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 89,763 0,036 3,23
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa tor… 1.243,983 0,001 1,24
E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,090 0,534 0,58
E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 89,570 0,011 0,99

Importe: 14,880

2 kg de Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y
colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 17,700 0,007 0,12
O01OB040 h. Ayudante ferralla 16,610 0,007 0,12
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,800 1,050 0,84
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,104 0,006 0,01

Importe: 1,090

3 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 17,620 0,286 5,04
O01OA070 h. Peón ordinario 15,350 0,286 4,39
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolin… 3,850 0,360 1,39
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 68,475 1,150 78,75

Importe: 89,570

4 kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre
6-25mm, colocado en muros de contención, incluso corte,
ferrallado y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,024 0,46
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 0,024 0,43
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S ø6-25 1,040 1,050 1,09
% % Costes Directos Complementarios 1,980 2,000 0,04

Importe: 2,020

5 kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre
6-25 mm., montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,012 0,23
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 0,012 0,21
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S ø6-25 1,040 1,050 1,09
% % Costes Directos Complementarios 1,530 2,000 0,03

Importe: 1,560

Nº Designación Importe
(Euros)

EXECUCIÓ DE MURS HORTS SOCIALS (PROGRAMA HORTS SOCIALS 2016). ALMOINES Página 1



6 m2 de Encofrado metálico a 1 cara para muros de altura menor
3.5m mediante paneles metálicos de pequeñas dimensiones,
estimándose 50 usos, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 1,027 19,74
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 1,108 19,91
PBAD.8a l Desencofrante líquido 4,210 0,080 0,34
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,922 0,690 1,33
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 1,665 0,400 0,67
MMET13bc u Amtz pl met encf 30x50cm 50us 0,393 4,000 1,57
MMEM.4e m3 Amtz mad encf tabl 6 us 73,850 0,030 2,22
% % Costes Directos Complementarios 45,780 2,000 0,92

Importe: 46,700

7 m de Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con
pistola.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,030 0,58
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 4,570 0,100 0,46
% % Costes Directos Complementarios 1,040 1,000 0,01

Importe: 1,050

8 m3 de Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con
cemento blanco (BL 22.5 X, según UNE 80305).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,837 68,95
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 192,112 0,500 96,06
PBAA.1a m3 Agua 1,091 0,865 0,94

Importe: 165,950

9 m3 de Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N, según
UNE-EN 197-1:2000) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,500 62,90
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 105,416 0,742 78,22
PBAA.1a m3 Agua 1,091 0,742 0,81

Importe: 141,930

10 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
15 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 2,800 50,01
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 101,870 0,440 44,82
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,848 1,564 27,91
PBAA.1a m3 Agua 1,091 0,261 0,28

Importe: 123,020

11 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 2,800 50,01
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 101,870 0,247 25,16
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,848 1,755 31,32
PBAA.1a m3 Agua 1,091 0,256 0,28

Importe: 106,770

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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12 m3 de Mortero mixto de dosificación 1:1:7, confeccionado en
obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica,
CEM-II/B-P/32,5N envasado, cal apagada en polvo y arena de
granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 4,344 78,06
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 105,416 0,205 21,61
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 190,577 0,091 17,34
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,848 1,700 30,34
PBAA.1a m3 Agua 1,091 0,246 0,27

Importe: 147,620

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc
Boscà i Mayans

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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 A.M.5.- PLA D’OBRA (PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS) 

 

 

 

                        

            A.M.6.- EL TERRENY 

           El terreny com a base de fonamentació és del tipus cohesiu: argilosos-durs, 
admetent segons la NBE AE/88, la pressió que s'especifica en el pla de fonamentació. 
No és preveuen seients diferencials. Els seients generals màxims admissibles seran de 
l'ordre de 50 mm/m. 

           S’excavarà a una profunditat mínima que és detalla als plànols adjunts i sempre 
segons allò que s'ha ordenat per la direcció facultativa segons la resistència del terreny. 

  

        A.M.7.- BASES DE CÀLCUL SEGONS EL CTE 

           Les pròpies per a un tràfec pesat. La compactació dels farciments es 
compactaren al 98 % del proctor modificat. 

  

A.M.8.-  ACCIONS DEL VENT 

           No es consideren en el present projecte. 

           A.M.9.- ACCIONS SÍSMIQUES: NCSE-02 

             

Classificació de la construcció:  (Construcció de normal importància) 

Tipus d’Estructura: Mur de contenció per gravetat.

Acceleració Sísmica Bàsica (ab): ab=0.07 g, (sent g l’acceleració de la gravetat) 

Coeficient de contribució (K): K=1 

Coeficient adimensional de risc (): =1,  (en construccions de normal importància) 

Coeficient d’amplificació del terreny (S): Per a (ab  0.1g), pel que S=C/1.25 

  

  

  

  

Terreny tipus I (C=1.0) 

Roca compacta, sòl cementat o granular dens 

CAPÍTOLS SETMANES (15 DIES) 

 1 2 

1 TREBALLS A REALITZAR   

2 SEGURETAT I SALUT    

3 GESTIÓ DE RESIDUS   

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 5.540,38 5.203,07 10.743,45 
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Coeficient de tipus de terreny (C): Terreny tipus II (C=1.3)

  

Acceleració sísmica de càlcul (ac): Ac= S x  x ab =0,07 g

  

Nombre de modes de vibració considerats: 
3 modes de vibració

(La massa total desplaçada >90% en ambdós eixos) 

Fracció quasi-permanent de sobrecàrrega: La part de sobrecàrrega a considerar en la massa 
sísmica és = 1 

Coeficient de comportament per ductilitat:  = 2 (ductilitat baixa)

Efectes de segon orde (efecte p∆): 

L’estabilitat global de l’estructura ) 

Sense efectes de segon orde.

Mesures constructives considerades:    Estructura isostàtica.

  

                       - PRESSIONS DEL TERRENY DE FONAMENTACIÓ: 

                       Terrenys coherents, argilós-dur ........................................ 1,50 kg/cm2 

  

           A.M.10.- COEFICIENTS DE TREBALL DELS MATERIALS I RESISTÈNCIA 
CARACTERÍSTICA. 

                       - FORMIGÓ ARMAT: 

Formigó (fonaments) ........................... H-25/B/20/IIa

Formigó (estructura) ............................ H-25/B/20/IIa

Fàbrica de bloc de formigó lleuger ...... 10 kg/cm2.

Fàbrica de bric R-30 ............... 7 kg/cm2.

Acer especial B-500 S ......................... 500 N/cm2.

                       - COEFICIENT DE SEGURETAT: Segons CTE 

                       Veure quadre annex.       

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE MATERIALS I COEFICIENTS DE 
SEGURETAT  (EHE art. 4.3) 

TIPIFICACIÓ DEL FORMIGÓ 

ELEMENT ESTRUCTURAL Tipus de formigó Control Coef. parcial 

seguretat (c) 

Resistència 

de càlcul 

(N/cm2) 

Propietats 

específiques. 

Fonamentació HA-25/B/30/IIa Estadístic 1,5   1,3 16,66  

Pilars HA-25/B/20/IIa Estadístic 1,5   1,3 16,66  
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Bigues i Forjats HA-25/B/20/IIa Estadístic 1,5   1,3 16,66  

Murs HA-25/B/20/IIa Estadístic 1,5   1,3 16,66  

  

           A.M.11.- SEGURETAT EN EL TREBALL. 

           S’aplicaran les condicions de seguretat en el treball que s'especifiquen en 
“l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball”. 

 

Almoines, juny de 2.017 

Els arquitectes, 

 

 

 

 

sig. Joaquim Egea i Martínez          sig. Francesc Boscà i Mayans                   
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CAPÍTOL 1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS. 

 

1.1.- DEFINICIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt 
d’instruccions, normes i especificacions que, junt amb el que s’assenyala en els plànols 
del Projecte a què es refereix l'article següent, defineixen tots els requisits tècnics 
necessaris per a la realització de les obres contemplades en el mateix.  

Els documents indicats contenen a més la descripció general i localització de 
les obres, les condicions que han de complir els materials, les instruccions per a 
l'execució, mesurament i abonament de les unitats d'obra i componen la norma i guia 
que ha de seguir en tot moment el contractista. 

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Aquest Plec s'aplica a la construcció, direcció, control i inspecció de les 
obres descrites en el Projecte de “EXECUCIÓ DE MURS EN HORTS SOCIALS 
(PROGRAMA HORTS SOCIALS 2016) del municipi de Almoines. 

1.3.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

El present plec estableix la definició de les obres quant a la seua naturalesa i 
característiques físiques. 

Els plànols del projecte constitueixen els documents gràfics que defineixen 
les obres geomètricament. 

El plec i plànols citats tenen caràcter contractual. Així mateix, revesteix 
caràcter contractual el Quadre de Preus núm. 1 del Pressupost i aquells aspectes de la 
memòria que es refereixen a la descripció dels materials bàsics o elements integrants 
de les diverses unitats d'obra. 

1.4.- COMPATIBILITAT I PRELACIÓ DE DOCUMENTS 

En cas de contradiccions i incompatibilitat entre els documents del Projecte, 
s'haurà de tindre en compte el següent: 

El Document plànols, té prelació sobre els altres documents del Projecte en 
què a dimensionat es refereix, en cas d'incompatibilitat entre els mateixos. 

El Document Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, té prelació sobre 
els altres documents del Projecte pel que fa als materials a emprar, execució, 
mesurament i valoració de les obres. 

El Quadre de Preus núm. 1 del pressupost, té prelació sobre qualsevol altre 
document pel que fa a preus de les unitats d'obra. 

El que menciona el present Plec, i omès en els plànols, o viceversa, haurà 
de ser considerat com si estiguera exposat en aquests dos documents, sempre que la 
unitat d'obra estiga perfectament definida en un o un altre document, i que aquesta 
tinga preu en el Pressupost. 

Les omissions en plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o les 
descripcions errònies en els detalls de l'obra que siguen manifestament indispensables 
per a portar a terme l'esperit o intenció exposat en els plànols i plec indicats o que, per 
ús i costum, hagen de ser realitzats, no sols no eximeixen el contractista de l'obligació 
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d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, 
hauran de ser executats com si hagueren sigut completa i correctament especificats en 
els plànols i plec mencionats. 

En tot cas, la Memòria del Projecte servirà de base per a completar la 
definició, mètodes, formes o qualitats de les obres, així com els objectius globals o 
parcials d'aquestes. 

1.5. AGENTS DE LES OBRES 

Serà considerat promotor de les obres definides en el projecte l'Ajuntament 
de Almoines.  

Tindrà la consideració de contractista d'aquestes obres l'empresa o 
empreses constructores que assumeixen contractualment, davant del citat promotor, el 
compromís d’executar, amb mitjos humans i materials, propis o aliens, tals obres o part 
d'elles, amb subjecció a les determinacions del Projecte. 

1.6. RESPONSABILITAT DE LES OBRES 

El contractista respondrà de l'execució material de les obres i de les faltes 
que en elles hi haguera, sense que siga eximint ni li done dret algun la circumstància 
que la direcció d'obra haja examinat o reconegut, durant la seua construcció, les parts i 
unitats de l'obra o els materials emprats, ni que hagen sigut inclosos aquests i aquelles 
en els mesuraments. 

La direcció d'obra correspondrà al tècnic o tècnics superiors designats pel 
promotor de les obres. 

El director d'obra podrà tindre col·laboradors a les seues ordres, els quals 
integraran "La direcció d'obra". Aquests col·laboradors podran assumir també les 
funcions que els delegue el director d'obra. 

En la inspecció de les obres, el contractista proporcionarà a la direcció 
d'obra, tota classe de facilitats per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i 
proves o assajos de materials i unitats d'obra, a fi de comprovar el compliment de les 
condicions establides, permetent i facilitant l'accés a totes les parts de l'obra, fins i tot a 
les fàbriques o tallers on es produeixen materials o es realitzen treballs per a les obres. 

La representació del contractista correspondrà a la persona designada per 
aquell que assumisca la direcció dels treballs que s'executen i que actue com delegat 
de la part contractista enfront del promotor, a tots els efectes que es requerisquen 
durant l'execució de les obres. 

Aquest representant, que denominem delegat d'obra, haurà d'estar 
localitzable i a disposició de la direcció d'obra en el moment que aquesta el sol·licite. Si 
haguera d'absentar-se, haurà de posar-lo en coneixement de la direcció d'obra, i 
obtindré d'aquesta l’aprovació de la persona que haurà de substituir-lo provisional o 
definitivament. 

En tot cas, prèviament al nomenament del seu delegat d'obra, el contractista 
haurà de sotmetre a l'aprovació del promotor, que podrà rebutjar-lo amb posterioritat i 
en qualsevol moment per exigència justificada de la bona marxa de l'obra. El 
representant del contractista i el cap d'obra poden ser la mateixa persona. 

El personal del contractista prestarà la seua col·laboració a la direcció d'obra 
per al normal compliment de les seues funcions. La direcció d'obra podrà prohibir la 
participació en l'obra d'aquell personal que no compleix-ca les instruccions donades per 
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la direcció, o cometa actes o omissions que pertorben la bona marxa de les obres. 

Per a l'abonament i validesa dels certificats d'obra serà precisa la conformitat 
i firma de les mateixes per part de la direcció d'obra, qui podrà inspeccionar, dirigir i 
sol·licitar quantes proves, mostres i assajos siguen precises per al control de qualitat de 
les obres. 

1.7. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 
CONTRACTISTA 

1.7.1. Compliment de disposicions vigents. 

El contractista ve obligat a donar compliment a causa de la legislació vigent 
en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, quedant exclòs 
el promotor de tota responsabilitat, encara subsidiària, derivat del incompliment pel 
contractista d'aquella legislació. 

És obligatori, així mateix, el compliment de les normes vigents quant a 
emmagatzemament i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, codi de 
circulació, conservació de carreteres i, en general, totes aquelles disposicions en vigor 
que siguen d'aplicació als treballs que directa o indirectament siguen necessaris per a 
l'execució de les obres. 

1.7.2. Altres despeses de compte del contractista. 

Seran a càrrec del contractista les següents despeses: 

- Instal·lacions i equips de maquinària. 

- Construcció i retirada d'equips auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc... 

- Lloguers o adquisicions de terreny per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Proteccions de l'obra de qualsevol tipus. 

- Muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i electricitat necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
imports de connexió, comptadors, etc. 

- Despeses d'indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions 
temporals, utilització de préstecs, pedreres o abocadors. 

- Retirada dels materials rebutjats i neteja general de l'obra i zona afectada 
per la mateixa. 

- Autoritzacions o llicències necessàries per a l'execució de les obres, fins i 
tot les corresponents a desviacions dels serveis afectats per les mateixes. 

- Despeses derivades del Control de Qualitat dels materials i obra 
executada, fins al límit de l'1 % del pressupost d'execució material de les obres. 

1.8. COMENÇAMENT DE LES OBRES 

L'execució de les obres començarà efectuant el replantejament general 
d'aquestes, a fi de comprovar la realitat geomètrica de les mateixes i la disponibilitat 
dels terrenys precisos per a la seua normal realització.  

El començament de les obres es consignarà en un acta, que estendrà el 
director d'obra i subscriuran, amb ell, el promotor i el contractista de les obres. 

En aquest acta figuraran, si és procedent, les contradiccions, omissions o 
errors detectats en els documents contractuals del Projecte. 
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El replantejament general inclourà, com a mínim, els aqueixos principals, així 
com els punts de referència en planta o alçat, necessaris per a ulteriors 
replantejaments parcials o de detall. 

Totes les despeses que origine el dit replantejament seran de compte del 
contractista. Els punts principals i els que hagen de servir de referència per als 
successius replantejaments de detall, es marcaran mitjançant sòlids mollons de formigó 
o d'acer, quedant responsabilitzat el contractista d'aquests senyals durant tot el període 
d'execució de les obres.  

1.9. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.9.1. Replantejament del treball. 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguen 
necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per La 
direcció d'obra. Haurà de materialitzar-se també sobre el terreny tots els punts de 
treball que La direcció d'obra considere necessaris per a l'exacta definició en planta i en 
perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a 
aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

Després del desbrossament i rebuig del terreny, el contractista haurà d'alçar 
nous perfils del terreny a fi de determinar el volum real del moviment de terres 
necessari per a aconseguir les condicions definitives fixades pel Projecte; dit alçament 
es realitzarà per compte del contractista i podrà ser comprovat per el director d'obra o 
persona en què aquest delegue. 

1.9.2. Equip de maquinària. 

El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i 
mitjos auxiliars que siga necessari per a la bona execució d'aquelles.  

Les despeses relatives a l'equip de maquinària es consideren inclosos en els 
preus unitaris corresponents, no sent abonats per separat. 

El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència 
de la dotació o de l'equip que el Projecte tinguera previst per a l'execució de les obres, 
encara quan aqueix estiguera detallat en algun dels documents del Projecte. 

1.9.3. Materials. 

El contractista té llibertat per obtindré els materials naturals que les obres 
precisen dels punts que tinga per convenient, llevat que en aquest Plec o en algun altre 
document contractual del Projecte es determina la procedència concreta d'aquells 
materials. 

El contractista notificarà a La direcció d'obra, amb la suficient antelació, les 
procedències dels materials que proposa utilitzar, aportant mostres i dades suficients, 
tant en qualitat com en quantitat.  

El contractista només pot emprar els materials en l'obra previ examen i 
acceptació dels mateixos per La direcció d'obra, en els termes i formes que aquesta 
assenyala per al correcte compliment de les condicions assenyalades en el present 
Plec. En tot cas, la recepció dels materials per aqueixa Direcció no eximeix el 
contractista de la seua responsabilitat de compliment de les característiques exigides 
per als mateixos en aquest Plec. 

A mesura que es realitzen els treballs, el contractista ha de procedir, pel seu 



FRANCESC BOSCÀ I MAYANS. JOAQUIM EGEA I MARTINEZ. ARQUITECTES. TEL  I  FAX: 96 282 06 6 
 

 

compte, a la policia de les obres i a la retirada dels materials arreplegats que ja no 
tingué ocupació en les mateixes. 

1.9.4. Condicions climatològiques. 

Durant les diverses etapes de l'execució de l'obra, es tindran en perfectes 
condicions de drenatge tots els treballs d'obra, de manera que no es produeix-quen 
erosions en talussos, ni danys per excés d'humitat en superfícies esplanades, havent 
de realitzar el contractista al seu càrrec les obres provisionals que s'estimen 
necessàries amb aquest fi. Si per incompliment d'aquesta prescripció, es produeix 
inundació en les excavacions, no seran d'abonament els esgotaments, neteges i 
excavacions suplementàries que es produeix-quen. 

Si hi ha perill de gelada, se suspendran els treballs i es prendran les 
mesures necessàries de protecció. Els desperfectes que, a pesar de tot, es produeix-
quen, seran reparats pel contractista al seu càrrec. 

1.9.5. Abocadors. 

La localització d'abocadors, així com les despeses de la seua utilització, 
aniran a compte del contractista. 

Sempre que en els documents contractuals del Projecte es fixa que una 
unitat inclou transport a abocador, ni el fet que la distància a aquest siga superior a la 
de la hipòtesi realitzada en la justificació del preu unitari, ni l'omissió en la dita 
justificació de l'operació de transport a abocador, seran causa suficient per a pretendre 
una modificació del preu unitari que apareix en el quadro de preus núm. 1, o al·legar 
que la unitat d'obra corresponent no inclou aquesta operació. 

1.9.6. Desviacions provisionals. 

El contractista mantindrà en tot moment en perfectes condicions els diferents 
serveis existents, tant de trànsit rodat com peatonal, afectats per les obres a realitzar. 

Les desviacions provisionals previstes hauran sigut presentats prèviament a 
La direcció d'obra, que haurà de donar la seua conformitat abans de qualsevol 
alteració. No seran d'abonament, en estar inclòs el seu cost en els preus unitaris de les 
partides corresponents. 

Les unitats d'obra que comprenen les obres de les possibles desviacions 
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si es tractarà 
d'obres definitives. 

La conservació durant el temps d'utilització d'aquestes obres provisionals, 
anirà a càrrec del contractista. 

1.9.7. Senyalització i trànsit durant les obres. 

La senyalització de les obres, accessos i zones afectades, que el 
contractista haurà d'instal·lar al seu càrrec, compliran el vigent Codi de Circulació i la 
resta de normativa tècnica concordant, així com aquelles instruccions que a aquest 
efecte seguen dictades per La direcció d'obra. 

Aquesta senyalització haurà de mantindres en perfecte estat de conservació 
mentre dura la seua funció. 

Els accidents o danys que es produeix-quen, imputables a les obres o la 
seua senyalització, seran responsabilitat del contractista, sense que la prèvia aprovació 
per La direcció d'obra de la senyalització i mesures adoptades eximim-se el contractista 
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d'aquesta responsabilitat. 

1.9.8. Unitats d'obra no incloses en el present Plec. 

1.9.8.1. Definició i materials. 

Es tracta d'aquelles unitats que per la seua difícil determinació o per haver 
produït alguna modificació en les obres, no estiguen incloses explícitament en cap dels 
capítols del present Plec. 

Els materials seran de reconeguda qualitat, i sobre ells s'exigiran els assajos 
oportuns, així com l'aprovació per La direcció d'obra. Les unitats d'obra s'executaran 
d'acord amb les instruccions de La direcció d'obra. 

1.9.8.2. Mode de fixar els preus contradictoris. 

Si, per causes tècniques imprevistes o altres circumstàncies, resultarà 
necessari o convenient la introducció en la contracta d'unitats d'obra no previstes en el 
Projecte, la fixació del preu d'aquestes s'efectuarà de manera contradictòria pel 
promotor i el contractista, a la vista de la proposta que a l'efecte elabora El director 
d'obra. 

La fixació del preu haurà de fer-se precisament abans que s’executa la unitat 
a què haguera d'aplicar-se, però si haguera sigut executada la dita unitat abans 
d'arribar a la fixació del preu, el contractista quedarà obligat a conformar-se amb el que 
per a la mateixa assenyale El director d'obra. 

1.9.9. Mesurament i abonament de les obres. 

1.9.9.1. Mesurament. 

La forma de realitzar el mesurament i abonament de les unitats d'obra  seran 
les determinades en el present Plec, aplicant-se les que es fixen en els quadres de 
preus o, si no n'hi ha, la que estableix-ca la Direcció d'obra. 

El contractista o el seu Delegat d'obra poden presenciar la realització de tals 
mesuraments. 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals 
hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a 
La direcció d'obra amb la suficient antelació, a fi que aquesta puja realitzar els 
corresponents mesuraments i presa de dades, alçant, si és procedent, els plànols que 
les defineix-quen, la conformitat de les quals subscriurà el contractista o el seu Delegat. 
A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar el contractista, queda 
aquest obligat a acceptar les decisions d'aquella direcció sobre el particular. 

Quan la unitat de mesura aplicada facen necessari pesar materials 
directament, el contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i del 
qual tipus hauran de ser aprovats per La direcció d'obra, que constatarà la seua 
eficàcia tantes vegades com es considere oportú. 

No podran convertir-se els mesuraments de pes en volum o viceversa, si no 
és amb l'autorització de La direcció d'obra, que fixarà el factor de conversió a la vista 
dels resultats de laboratori o dels realitzats en obra. No es tindran en compte en aquest 
cas els factors que apareixen en la justificació de preus de les unitats d'obra del 
Projecte. 

Els excessos que resulten de mesurar l'obra realment executada, en relació 
amb l'obra projectada, no seran d'abonament si foren evitables, podent fins i tot exigir 
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La direcció d'obra la seua transformació a què expressa plànols, quant a dimensions, 
pendents, etc. 

Encara que aquests excessos siguen inevitables segons el parer de La 
direcció d'obra, no seran d'abonament si formen part dels treballs auxiliars necessaris 
per a l'execució de la unitat corresponent, si figuren explícitament contemplats en el 
mesurament i abonament de la unitat. 

Quan els excessos inevitables no estiguen en algun dels supòsits del 
paràgraf anterior, seran d'abonament al contractista als preus unitaris aplicats a la resta 
de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensió inferior a l'obra projectada (és a dir, 
si els mesuraments reals són inferiors als mesuraments segons els plànols del projecte 
o modificacions autoritzades), siga per ordre de La direcció d'obra o per error 
d'execució, el mesurament per a l'abonament serà el mesurament real de l'obra 
executada, fins i tot en el cas que les prescripcions d'aquest Plec fixen per a aqueixa 
unitat que el seu mesurament serà deduït dels plànols de projecte. 

1.9.9.2. Preu unitari. 

El preu unitari que apareix en lletra en el quadro de preus núm. 1, serà el 
que s'aplicarà en els mesuraments per a obtindre el import d'execució material en cada 
unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en aquest quadre inclouen sempre, excepte 
contrari especificat en els documents contractuals del Projecte, i encara que no figuren 
en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (fins i tot drets de 
patent, cànon d'extracció, etc..), transport i manipulació de tots els materials utilitzats en 
l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, 
mitjos auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc., les despeses de tota classe d'operació 
normal o incidentalment necessària, i els costos indirectes. 

Els errors o omissions que hagen pogut cometre's en la descomposició que 
figura en la justificació de preus, no faculten el contractista per a reclamar, per les 
unitats d'obra totalment executades, modificació alguna dels preus en lletra del quadre 
de preus núm. 1. 

Encara que en la justificació del preu unitari s'empraren hipòtesi no 
coincident amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
nombre i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, classificació, 
quantitat de materials, proporció de diversos components, o diversos preus auxiliars, 
etc...) aquests extrems no podran utilitzar-se com a base per a la modificació d'un preu 
unitari, atès que estan continguts en un document merament informatiu, confeccionat 
per a la seua justificació. 

1.9.10. Termini de garantia de les obres. 

El termini de garantia de les obres serà d'un any comptat a partir de la seua 
recepció. 

Aquest termini serà extensiu a totes les obres executades davall el mateix 
contracte (obra principal, senyalització, tanques, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, obres auxiliars, etc...). 

1.9.11. Conservació de les obres. 

1.9.11.1 Definició. 
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Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, així 
com la resta de treballs que siguen necessaris per a mantindre les obres en perfecte 
estat de funcionament i vigilància. 

1.9.11.2 Conservació durant l'execució de les obres. 

El contractista està obligat a conservar, durant la seua execució i fins a la 
seua recepció, totes les unitats d'obra que integren el Projecte o modificacions 
autoritzades del mateix, així com desviacions provisionals, senyalitzacions existents i 
senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, mantenint en bones condicions. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no seran 
d'abonament, atès que es troben inclosos en els preus unitaris. 

1.9.11.3 Conservació durant el termini de garantia. 

El contractista està obligat a la conservació de les obres durant el termini de 
garantia de les mateixes, havent de realitzar tots els treballs que siguen precisos per a 
mantindre les obres en bones condicions i perfecte estat de funcionament.  

Les despeses corresponents a aquest capítol estan considerats en els preus 
unitaris, per la qual cosa no són d'abonament directe. 

1.10. PROGRAMA DE TREBALL 

1.10.1. Programació de treball. 

El contractista, abans d'iniciar les obres, vindrà obligat a la presentació d'un 
programa de treball detallat, ajustat a la programació econòmica d'aquelles, i en el que 
s'assenyalen. per a les unitats d'obra fonamentals, els equips i rendiments adoptats, i 
l'escalonament de la seua intervenció, tot això amb la traducció econòmica 
corresponent. 

1.10.2. Maquinària. 

Conjuntament amb el programa de treball, el contractista assenyalarà la 
maquinària que ha de quedar adscrita a l'execució de les obres. 

Dita maquinària haurà de ser prou per a garantir els rendiments proposats en 
el programa de treball. 

Si durant la marxa de les obres fóra necessari canviar el tipus de maquinària 
previst per a complir els objectius assenyalats, el contractista vindrà obligat a adoptar 
les disposicions convenients, sense que això represente modificació alguna de les 
condicions econòmiques que regeixen per a l'execució de les obres. 

1.10.3. Alteració del programa de treball. 

Quan per causes imprevistes siga necessari modificar total o parcialment el 
programa de treball, el nou programa haurà de ser redactat contradictòriament pel 
contractista i La direcció d'obra. 

 

1.11. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DE LES OBRES 

Tenen aquest caràcter les actuacions materials següents: 

- Replantejament de totes les operacions i materialització de referències  
topogràfiques. 

- Col·locació de cartells i senyals que avisen de la construcció de les obres, 
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el tipus i del qual nombre designarà La direcció d'obra. 

- Col·locació de totes les tanques i tancaments necessaris per a impedir el 
pas dins de l'obra a tot el que no siga treballador de la mateixa o personal autoritzat. 

- Construcció de tancaments provisionals per a emmagatzemar tots els 
materials i elements auxiliars en bones condicions de manteniment, conservació, 
qualitat i seguretat, de manera que no s'alteren durant el temps d'emmagatzenament ni 
perden les seues qualitats per a les obres, impedint, en la mesura que es puga, els 
robatoris de materials, maquinària o de qualsevol altre element necessari per a les 
mateixes, els quals mai no podran ser al·legats pel contractista com a motiu de 
reclamació d'abonaments o de revisió de mesuraments i preus. 

- Eliminació de tots els materials inservibles per a la realització de les obres. 

- Obertura d'accessos i camins de servei interior necessaris per a l'execució 
de les obres, el manteniment i del qual conservació seran a càrrec del contractista. 

- Realització d'obres provisionals de drenatge que, en tant no s’hagi realitzat 
el drenatge definitiu, asseguren que les aigües no pertorben l'execució dels treballs. 

- Realització de les obres necessàries per al manteniment de les servituds 
durant l'execució dels treballs. 

1.12. EXECUCIÓ DE LES OBRES. CONDICIONS GENERALS 

Les obres s'efectuaran d'acord amb les especificacions del Projecte i les 
instruccions de La direcció d'obra, la qual resoldrà les qüestions que es plantegen 
referents a la interpretació dels distints documents i de les condicions d'execució. 

La direcció d'obra subministrarà al contractista, a petició d'aquest, totes les 
dades que posseïsca i puguen ser d'utilitat en l'execució de les obres i no hagen sigut 
arreplegats en els documents contractuals del Projecte. Dites dades i els informatius 
continguts en el Projecte, no podran ser considerats més que com complementaris de 
la informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjos, 
per la qual cosa aquest haurà de comprovar aquells. El promotor no es fa responsable, 
en cap cas, de possibles errors d'informació ni de les conseqüències que d'ells puguen 
derivar-se. 

Totes les codificacions, mètodes i sistemes de treball a emprar en les obres, 
hauran de ser autoritzats, abans de la seua utilització, per La direcció d'obra, qui podrà 
modificar-los a la vista dels assajos i proves que es realitzen i de l'experiència 
obtinguda durant l'execució dels treballs, sense que dites modificacions afecten als 
preus de les unitats d'obra corresponents quan el seu objecte siga, únicament, obtindre 
les condicions de treball previstes en el Projecte. 

El contractista sotmetrà a l'aprovació de La direcció d'obra l'equip de 
maquinària i mitjos auxiliars per a la correcta realització dels treballs. Dit equip haurà 
d'estar disponible amb suficient antelació al començament de la tasca corresponent, 
perquè puga ser examinat i aprovat per La direcció d'obra en tots els seus aspectes, 
fins i tot el de potència i capacitat, que hauran de ser les adequades al volum d'obra a 
executar en el temps programat. 

L'equip aprovat haurà de mantindres en tot moment en condicions 
satisfactòries de treball, efectuant-se les reparacions i substitucions necessàries per a 
això en un termini que no altera el programa de treball previst. Si durant l'execució de 
les obres, La direcció d'obra estimarà que, per canvi en les condicions de treball o per 
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qualsevol altre motiu, l'equip aprovat no és idoni al fi proposat, podrà exigir el seu reforç 
o substitució per un altre més adequat. 

Durant les diverses etapes, l'obra es mantindrà en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge, conservant les cunetes, boques d'embornal i la resta de 
desaigües de manera que no es produïsquen erosions en els talussos adjacents. Si hi 
ha temor que es produïsquen gelades, La direcció d'obra podrà autoritzar l'ús d'aigua 
calenta o ben ordenar la suspensió dels treballs en fàbriques de formigó i en els que 
exigisquen l'ocupació de morter de qualsevol classe. En tot cas, el contractista 
protegirà totes les zones que puguen ser perjudicades per la gelada i si resultaren parts 
d'obra danyada, aquestes es demoliran i reconstruiran a la seua costa. 

Així mateix, La direcció d'obra podrà suspendre l'execució dels treballs en 
els punts que l'estime convenient en l'època de grans calors. 

El contractista queda obligat a senyalitzar a la seua costa les obres objecte 
del Projecte, davall la seua total responsabilitat i sense perjuí de les instruccions que 
reba de La direcció d'obra. 

En l'execució d'obres es procurarà no alterar els serveis de caràcter públic 
més que en l'absolutament necessari, deixant sempre cobert les necessitats de tràfic, 
dins dels límits compatibles amb el bon desenvolupament i execució dels treballs. En 
qualsevol cas, el contractista haurà de complir les condicions que imposen els 
organismes oficials i entitats afectades o interessades per les obres. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades 
per a creure que hi ha ocults en l'obra executada, La direcció ordenarà, durant el curs 
de l'execució i sempre abans del transcurs del termini de garantia de les obres,  la 
demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donen aquelles circumstàncies 
o les accions precises per a comprovar l'existència de tals defectes ocults. 

Si La direcció d'obra ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o 
defectes patents en la construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran de 
compte del contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure 
existents en elles vicis o defectes ocults, les despeses incumbiran també al 
contractista, si resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; cas 
contrari, correran a càrrec del promotor. 

Si La direcció d'obra estima que les unitats defectuoses i que no compleixen 
estrictament les condicions del Projecte són, no obstant, admissibles, pot proposar al 
promotor l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent reducció dels preus fins a un 
cinquanta per cent del seu import. El contractista queda obligat a acceptar els preus 
rebaixats fixats per La direcció, llevat que preferisca demolir i reconstruir les unitats 
defectuoses pel seu compte i d'acord amb les condicions del Projecte. 

El contractista pot proposar, sempre per escrit, a La direcció d'obra la 
substitució d'una unitat d'obra per una altra que reunisca millors condicions, l'ocupació 
de materials  de més acurada preparació o qualitat que els contemplats en el Projecte, 
l'execució amb majors dimensions de qualssevol parts de l'obra o, en general, 
qualsevol altra millora d'anàloga naturalesa que jutge beneficiosa per a ella. 

Si El director estimara convenient, encara que no necessària, la millora 
proposada, podrà autoritzar-la per escrit, però el contractista no tindrà dret a 
indemnització de cap classe, sinó només a l'abonament de què correspondria si 
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haguera construït l'obra amb estricta subjecció al Projecte. 

Al contrari, quant El director de l'obra considere de necessitat adoptar la 
millora proposada pel contractista, es procedirà a la fixació del corresponent preu en la 
forma establida en l'article 1.9.8.2 d'aqueix Plec. 

El contractista proporcionarà al personal de La direcció d'obra, tota classe de 
facilitats per a practicar els replantejaments, reconeixements i proves dels materials i de 
les unitats d'obra; i per a portar a terme la vigilància i inspecció dels treballs. El 
contractista deurà, així mateix, permetre l'accés a La direcció d'obra a totes les zones 
de treball, fins i tot a les fàbriques, tallers o pedreres d'on procedisquen els materials o 
es treballe per a les obres. Tot això a fi de comprovar el compliment de les condicions 
establides en el present Plec. 

1.13. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

1.13.1. Condicions generals. 

Tots els materials i unitats d'obra previstos en el Projecte hauran de complir 
les condicions estipulades en el present Plec. En qualsevol cas, els materials no 
previstos que hagen d'utilitzar-se en l'execució de l'obra, i per als quals existisquen 
disposicions oficials en relació amb el seu ocupació en les obres públiques, hauran de 
satisfer les que estiguen en vigor en la data del seu ús, havent de ser aprovats 
prèviament a la seua utilització per La direcció d'obra, que determinarà la forma i 
condicions en què hagen de ser assajats. 

L'ocupació de materials de procedència autoritzats per La direcció d'obra o 
recomanats en el Projecte, no allibera en cap cas al contractista de l'obligació que els 
materials complisquen les condicions referides en el paràgraf anterior, podent ser 
rebutjats en qualsevol moment, en el cas que es troben defectes de qualitat o 
uniformitat. 

La manipulació dels materials no haurà d'alterar les seues característiques, 
tant al transportar-los com durant el seu ocupació. 

1.13.2. Assajos. 

La direcció d'obra podrà, amb justificació raonada, rebutjar fonts de 
subministrament que no meresquen confiança en quant qualitat, homogeneïtat o 
normalitat en el subministrament de materials. 

Una vegada acceptades les procedències dels materials, la seua qualitat 
serà controlada periòdicament per La direcció d'obra durant l'execució dels treballs, 
mitjançant els assajos i proves prescrites. 

La direcció d'obra podrà realitzar tals assajos i proves per si mateix o, si ho 
considera més convenient, per mitjà d'un laboratori oficial o tècnic homologat, seguint 
les normes i especificacions definides en aquest Plec o, si no n'hi ha, les que La 
direcció d'obra considere més apropiades en cada cas. 

El contractista podrà presenciar la realització dels anàlisi, assajos i proves 
que ordene La direcció d'obra, ben personalment o delegant en una altra persona. 

 De les anàlisis, proves o assajos realitzats en un laboratori, donaran fe els 
certificats expedits pel seu director o tècnic competent que els haguera verificat. 

Serà obligació del contractista avisar a La direcció d'obra, amb antelació 
suficient, de l'arreplega dels materials que pretén utilitzar en l'obra, perquè puguen ser 
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realitzats a temps els oportuns assajos. Així mateix, subministrarà, a les seues 
expenses, les quantitats de material necessàries per a realitzar els exàmens i assajos 
que ordene La direcció d'obra per a l'acceptació de procedències i per al control 
periòdic de la qualitat. 

El contractista subministrarà a la seua costa tots els materials i unitats d'obra 
necessaris per als assajos, anàlisi i proves. Les altres despeses que s'originen amb 
motiu d'aquests assajos, anàlisi i proves seran de compte del contractista fins al límit de 
la quantitat que representa l'1 per cent del pressupost d'execució material de les obres. 

En el cas que els resultats dels assajos anaren desfavorables, La direcció 
d'obra podrà elegir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un 
control més detallat del material examinat i, a la vista del resultat dels nous assajos, 
decidir sobre l'acceptació total o parcial del material o el seu rebuig definitiu. 

Tot el material que haja sigut rebutjat, serà retirat de l'obra immediatament, 
excepte decisió en contrari de La direcció d'obra. 

Qualsevol treball que es realitze amb materials no assajats o aprovats per La 
direcció d'obra podrà ser considerat com defectuós. 

1.13.3. Arreplegues. 

Tots els materials s'emmagatzemaran de forma que s'assegure el 
manteniment de les seues característiques i aptituds per al seu ocupació en l'obra, i de 
manera que es facilite la seua inspecció i, si és procedent, mesurament. 

La direcció d'obra podrà ordenar, si el considera necessari, l'ús de 
plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció d'aquells 
materials que ho requerisquen. En qualsevol cas, hauran de protegir-se: ciments, 
resines, explosius i detonadors. 

1.14. FINALITZACIO I RECEPCIÓ DE LES OBRES 

El contractista notificarà a La direcció d'obra, amb la suficient antelació, la 
data prevista per l’acabament de les obres. 

A la seua conclusió, El director d'obra alliberarà el certificat final d'aquelles, 
consignant en ell la data de terminació de les mateixes. 

La recepció de les obres per l’ajuntament tindrà lloc dins del mes següent al 
de la data de finalització de les obres. Aquesta recepció es reflectirà en un acta, que 
redactarà El director d'obra i subscriuran, amb ell, el promotor i el contractista de les 
obres.  

Prèviament al lliurament d'aquesta acta, El director efectuarà un 
reconeixement de les obres a fi de comprovar l'estat de les mateixes i les condicions de 
funcionament de les instal·lacions i la resta d'elements d'elles. A aquest respecte, podrà 
ordenar el contractista la realització de les proves que considere oportunes, sent el cost 
d'aquestes a càrrec del contractista, dins del límit màxim del 1% del pressupost 
d'execució material. 

El contractista, personalment o mitjançant el seu Delegat d'obra, té 
l'obligació d'assistir al reconeixement i comprovació de les obres, així com subscriure 
l'acta de recepció d'aquestes. Si per causes que li siguen imputables no compleix 
aqueixa obligació, no podrà exercitar cap dret que poguera derivar de la seua 
assistència i, en particular, la possibilitat de fer constar en l'acta reclamació alguna amb 
vista a l'estat de les obres i a les previsions que la mateixa establisca sobre els treballs 
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que haja de realitzar en el termini de garantia d'aquelles. 

Si es troben les obres en bon estat i d'acord amb les prevencions del 
Projecte, l'acta s'estendrà sense reserves, començant llavors a discórrer el termini de 
garantia d'aquelles. 

Si, al contrari, El director d'obra advertira l'existència de deficiències en 
l'estat o condicions de funcionament de les obres, l'acta s'estendrà amb reserves i en 
ella es consignaran els defectes observats, donant al contractista les instruccions 
precises per a remeiar aquestes i assenyalant el termini adequat que hauran de quedar 
esmenats els mateixos. 

Una vegada corregits tals defectes, El director d'obra estendrà un acta a 
banda, en la que reflectisca aquesta circumstància, començant, des de llavors, a 
discórrer el termini de garantia de les obres. 
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CAPÍTOL 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

La descripció de les obres contemplades en el Projecte és com segueix:  

           Les obres consistiran, donades les dificultats d’accés a la zona d’actuació, 
en l’obertura d’un camí per accedir una retroexcavadora i els camions per 
l’aportació del material necessari.  

Executat este, és procedirà a la retirada del material caigut, l’extracció, i el 
desplaçament de les pedres caigudes per a tornar a reutilitzar en la confecció del 
nou  mur. 

A continuació s’eliminaran les parts soltes i fissurades existents en el talús 
del terreny i en aquelles zones on s’han produït els despreniments, a fi d’evitar 
nous afonaments de pedres durant l’execució dels treballs. 

És procedirà a replantejar l’obra, delimitant la zona on s’iniciarà el mur, 
començant per la fonamentació i procedint a l’excavació del terreny en tota 
l’amplària del mateix, fins a la profunditat en què és troba el ferm, uns 50 cm de 
fondària. 

Una vegada executada la rasa és procedirà al seu farcit. Este és realitzarà 
amb pedra d’escullera elevant-se sobre el terreny existent amb pendent de 100 
graus sobre l’horitzontal a fi d’augmentar la seguretat i l’estabilitat del mur. 

El mur s’iniciarà amb una amplària mitjana de 3,60 metres i la coronació acabarà 
amb una grossària de 0,40 m.  

El mur s’executarà amb el material existent i pedra d’escullera de 200 
Kg/Ud, que s’utilitzarà com encofrat. Entre este i el terreny natural s’arrabli-rà en 
els materials despresos i pedra mes petita, aprofitant el material caigut que és 
compactaràn amb la pala retroexcavadora, mullant al mateix temps fins 
aconseguir un suport consistent del talús del camí. 

L’acabament superior del mur, que s’elevarà uns 10 cm sobre el nivell del 
camí amb l’objecte d’evitar que és produeix-quen filtracions dels aigües pluvials. 
Este sobreeixit s’executarà amb formigó per que la maçoneria de pedra quede 
tota ella lligada. 

Es procedirà a la senyalització horitzontal i vertical en l'àmbit del sector, amb 
senyals normalitzats de la zona d'emplaçament de l'actuació projectada. 

Al llarg de tota l'obra projectada, es prendran les mesures preventives 
necessàries que prescriu la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, 
conforme a les especificacions que es contenen en l'Estudi redactat a l'efecte i 
que forma part del present Projecte. 
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CAPÍTOL 3.- MATERIALS BÀSICS 

 

3.1.- PREVENCIONS GENERALS 

3.1.1.- En general, són valgudes les prescripcions que, referents a les 
condicions que han de satisfer els materials i la seua mà d'obra, apareixen en les 
instruccions i la resta de normes tècniques oficials que reglamenten la recepció, 
transport, manipulació o ocupació de cada o dels materials que s'utilitzen en les obres 
del Projecte. 

3.1.2.- El transport, manipulació i ocupació dels materials es farà de forma 
que no queden alterades les seues característiques ni sofrisquen deterioraments les 
seues formes o dimensions. 

3.1.3.- Tots els materials emprats, encara els no relacionats en aquest Plec, 
seran de la millor qualitat i hauran de ser rebuts per La direcció d'obra, emprant per a 
això els mètodes d'assaig i selecció que estime oportuns, no podent-se utilitzar 
materials sense que prèviament hagen sigut acceptats per aquella. 

Qualsevol material que no s’ajusta a les prescripcions que segueixen o que, 
per no estar inclòs en les mateixes, no siga de la millor qualitat existent en el mercat, 
serà rebutjat per La direcció d'obra i retirat de la mateixa pel contractista. 

Aquest control previ no constitueix la seua recepció definitiva, podent ser 
rebutjats per La direcció encara després de col·locats, si no compliren les condicions 
exigides en aquest Plec, havent de ser reemplaçats pel contractista per altres que 
complisquen aquestes condicions. 

3.2.- AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 

3.2.1.- En general, podran ser utilitzades tant per al pastat com per al curat 
dels morters i formigons, totes les aigües que la pràctica haja sancionat com 
acceptables. 

3.2.2.- En els casos en què no es posseïsquen antecedents d'ús, hauran 
d'analitzar-se les aigües, i excepte justificació especial que el seu ocupació no altera de 
forma important les propietats dels morters o formigons amb elles fabricats, es 
rebutjaran totes les que tinguen un pH inferior a cinc (5), les que tinguen un total de 
substàncies dissoltes superior als quinze grams per litre (15000 p.p.m.), aquelles el 
contingut de les quals en sulfats sobrepasse un gram per litre (1000 p.p.m.), les que 
continguen ió clor en proporció superior a 6 grams per litre (6000 p.p.m.), les aigües en 
què s'aprecie la presència d'hidrats de carboni, i finalment, les que continguen 
substàncies orgàniques solubles en èter en quantitat igual o superior a quinze grams 
per litre (15000 p.p.m.). 

3.2.3.- La presa de mostres i les anàlisis preceptives hauran de realitzar-se 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7133, UNE 
7134, UNE 7135, UNE 7136. 

3.2.4.- Quan es tracte de morters o formigons en massa, i prèvia autorització 
de La direcció d'obra, el límit anteriorment indicat per al ió clor podrà elevar-se a divuit 
grams per litre (18000 p.p.m.) i, anàlogament, el límit del ió sulfat podrà elevar-se a cinc 
grams per litre (5000 p.p.m.), en aquells morters o formigons el conglomerant dels 
quals siga resistent a l'algeps. 
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3.2.5.- Prèvia autorització de La direcció d'obra, i exclusivament en el cas de 
morters o formigons no armats, podrà emprar-se en el pastat, però no en el curat, aigua 
de mar. 

3.3.- CIMENT 

3.3.1.- Per al ciment que s'empre en les obres del Projecte, regirà el Plec de 
Condicions per a la recepció de conglomerantes hidràulics, RC-97, així com el que 
disposa la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

El ciment previst emprar en les obres del Projecte és el Pòrtland del tipus 
CEM II A/ P 32.5 R i el CEM II A/P 42.5 R. 

3.3.2.- EI ciment podrà ser subministrat en sacs o a doll. 

3.3.3.- El ciment s'emmagatzemarà immediatament després de la seua 
recepció en lloc ventilat, defès de la intempèrie i de la humitat. 

3.3.4.- Els sacs humits o que denoten al tacte tindre grans de ciment, se 
separaran en l'acte, quedant de compte del contractista. 

3.3.5.- Tota remesa de ciment vindrà acompanyada per un certificat de la 
procedència en què conste la seua classe i la seua eixida de fàbrica. 

3.4.- ÀRIDS PER A FORMIGONS 

3.4.1.- Propietats generals. 

Els àrids per a formigons hidràulics compliran el que disposa la Instrucció 
EHE. 

Els àrids seran essencialment sòlids, resistents, exempts de terra, matèria 
orgànica i materials perjudicials i sense recobriment de matèries estranyes. 

Les instal·lacions de classificació i llavat han de ser aprovades prèviament 
per La direcció d'obra, tant en qualitat com en capacitat de producció, sense que 
aquesta aprovació incloga la dels productes obtinguts, o eximisca de responsabilitats al 
contractista pels retards en l'execució de les obres. 

Es disposarà de sitges separats per a cada u de les grandàries i classe 
d'àrids, havent de tindre les precaucions necessàries perquè no haja possibilitat de 
mescla. 

La capacitat dels sitges se sotmetrà a l'aprovació prèvia de La direcció 
d'obra, però en cap cas serà inferior a la necessària per a la producció teòrica de les 
formigoneres durant cinquanta (50) hores, ni el material ensilado serà en cap cas 
inferior al necessari per a vint (20) hores de la dita producció. 

L'ensilat es realitzarà evitant la segregació de grandàries i la falta 
d'uniformitat entre les distintes capes, i es proveiran els mitjans necessaris per a 
aconseguir continguts d'humitat uniforme i sempre superior a l'absorció de l'àrid. 

3.4.2.-Àrid fi. 

S'entén per àrid fi aquella la grandària màxima del qual passa pel tamís 
nombre 4 de A.S.T.M. (obertura de malla 4,75 mm). 

3.4.2.1.- Qualitat. 

L'àrid serà natural i únicament es podrà utilitzar arena picada per a 
suplementar alguna diferència en l'àrid fi natural o llevat que l'autoritze expressament 
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La direcció d'obra, en aquest cas els àrids que es piquen seran els àrids grossos 
autoritzats i el contractista haurà de complir les condicions que se li imposen en !a 
autorització, sense augment de preus per cap concepte. 

Els àrids fins hauran de tindre un contingut en aigua uniforme i estable en el 
moment de ser usats. 

L'absorció de l'aigua serà menor del quatre per cent (4 %) del pes de l'àrid 
sec. 

3.4.2.2.- Granulometria. 

Complirà les condicions següents: 

Tamís  
UNE 

Percentatge que 
passa acumulat (%) 

5.00 100 

2.50 80-100 

1.25 80-85 

0.63 25-60 

0.32 10-30 

0.16 2-10 

0.08 0-6 

La direcció d'obra podrà autoritzar altres granulometries si l'estima 
procedent, atenent-se al que estableix la Instrucció per a Formigó Estructural EHE i 
disposicions que, d'ara endavant, siguen aprovades amb caràcter oficial. 

3.4.3.- Àrid gros. 

S'entén per àrid gros aquella la grandària del qual mínim siga retingut pel 
tamís nombre 4 de A.S.T.M. (obertura de malla 4,75 mm). 

3.4.3.1.- Qualitat. 

La direcció d'obra podrà exigir, si el considera oportú, l'assaig de pèrdua per 
abrasió, havent d'obtindre's un coeficient de desgast dels Ángeles inferior a 40. 

3.4.3.2.- Granulometria. 

Els àrids grossos se separaran en dues grandàries, però si el contractista no 
disposa dels mitjos precisos perquè, durant el procés de fabricació del formigó, no es 
produïsca segregació de grandàries segons el parer de La direcció d'obra, hauran de 
separar-se en més grandàries fins a evitar la segregació, sense que tinga dret a 
reclamar cap augment de preus per aquest concepte. La grandària màxima de l'àrid 
gros vindrà limitat pel quart (1/4) de la dimensió mínima de l'estructura a formigonar o 
pels cinc sisens (5/6) de la distància lliure entre armadures. En cap cas, la grandària de 
l'àrid serà superior a cinquanta mil·límetres (50 mm). 

3.4.3.- Pedra d’escullera. 

S'entén, en aquest projecte com pedra d’escullera aquella que pesse al 
voltant de 200 kg. 
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3.4.3.1.- Qualitat. 

La direcció d'obra podrà exigir, si el considera oportú, l'assaig de pèrdua per 
abrasió, havent d'obtindre's un coeficient de desgast dels Ángeles inferior a 40. 

3.4.3.2.- Granulometria. 

Les dimensions minimes i maximes, venen definides per el pes de les 
mateixes. Aixi, el minim serà de 200 Kg, y el maxim de 400 kg. 

 

3.5.- FUSTES PER A ENCOFRATS 

3.5.1.- La fusta a emprar en encofrats i apuntalaments haurà de procedir de 
troncs sans, baixats en sogàs i que hagen sigut dessecats a l'aire i protegits del sol i de 
la pluja durant un període superior a dos (2) anys. 

3.5.2.- La fusta haurà de ser sòlida, tenaç, elàstica i sonora, de fibra recta i 
dura, no sent admissible la que no estiga elaborats o presents clavills, clavills, vetes o 
irregularitats en la seua fibra, nucs, corcó o qualsevol altre defecte que puga alterar la 
seua solidesa. En el moment del seu ocupació haurà d'estar completament seca. 

3.5.3.- En qualsevol cas els nucs que present la fusta tindran un gruix inferior 
a la setena (1/7) part de la menor dimensió. 

3.5.4.- La fusta de construcció escairada serà fusta de serra, d'arestes vives 
o llagues. 

3.6.- MATERIAL PER A FARCIT I TERRAPLENS 

S'utilitzaran “sòls seleccionats”, que complisquen les següents 
característiques: 

- Mancaran d'elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i el 
seu cerndut pel tamís 0.080 UNE serà inferior al vint-i-cinc per cent en pes (25 %). 

- El seu límit líquid serà inferior a trenta (LL < 30) i l'índex de Plasticitat serà 
inferior a 10 (IP <10). 

- La densitat màxima corresponent a l'assaig Próctor normal no serà inferior 
a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3). 

-  L'índex C.B.R. serà superior a deu (C.B.R. > 10) i sense unflament. 

-  Hauran d'estar exempts de contingut en matèria orgànica. 

3.7.- ACERS EN REDONS PER A FORMIGÓ ARMAT 

L'acer previst per a l'execució de les obres serà del tipus B-500-SD. Els 
acers per a armar, s'ajustaran a tot el que prescriu l'article 9 de la Instrucció per a 
Formigó Estructural EHE, exigint-se, per a cada partida que entre en l'obra, el certificat 
que garantisca les seues característiques mecàniques. Tot això tant per als acers en 
redó per a armar, com els acers en redó que formen un xarxat, encara que per a 
aquests últims serà d'aplicació l'article corresponent a les malles electrosoldades de la 
dita Instrucció EHE. 

Les barres en què s'aprecien defectes de laminació, falta d'homogeneïtat o 
taques degudes impureses, sense necessitat de sotmetre-les a cap classe de proves, 
es consideraran inadmissibles. 

Els acers corrugados vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per 
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a evitar confusions en el seu ocupació. No presentaran ovalizacions, clavills, bufaments 
ni minves de secció superiors al cinc per cent (5 %) i hauran d'estar garantits pel 
fabricant. 

3.8.- ALTRES MATERIALS 

Per als materials no definits en el present capítol, serà d'aplicació allò que, 
respecte d'ells, es dispose en el capítol referit a les unitats d'obra en què intervinguen 
els mateixos. 

 També els seran d'aplicació totes les instruccions i la resta de normes 
tècniques que els afecten de les que figuren enunciades en el Projecte, o aquelles que 
s'aproven d'ara endavant pels organismes competents. 
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CAPÍTOL 4.- UNITATS D'OBRA 

 

4.1.- CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

4.1.1.- Demolicions 

4.1.1.1.- Definició. 

Consistirà a demolir i retirar de les zones afectades per les obres totes les 
infrastructures d'obres de formigó en massa o armat, edificacions, voreres, obres de 
fàbrica i elements prefabricats en general. 

4.1.1.2.- Execució de les obres. 

La seua execució inclou les operacions següents: 

Retirada del material caigut, l’extracció, i el desplaçament de les pedres 
caigudes per a tornar a reutilitzar en la confecció del nou  mur. 

Eliminacio de les parts soltes i fissurades existents en el talús del terreny i en 
aquelles zones on s’han produït els despreniments, a fi d’evitar nous afonaments 
de pedres durant l’execució dels treballs. 

Ejecucio de la fonamentació, excavació del terreny en tota l’amplària del 
mateix, fins a la profunditat en què és troba el ferm, uns 50 cm de fondària. 

El mur s’executarà amb el material existent i pedra d’escullera de 200 Kg/Ud, 
que s’utilitzarà com encofrat. Entre este i el terreny natural s’arrabli-rà en els 
materials despresos i pedra mes petita, aprofitant el material caigut que és 
compactaràn amb la pala retroexcavadora, mullant al mateix temps fins 
aconseguir un suport consistent del talús del camí. 

Les operacions del enderrocament s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en 
les construccions i camps existents, d'acord amb què sobre el particular ordene La 
direcció d'obra, qui designarà i marcarà els elements que calga conservar intactes i les 
precaucions a adoptar en els casos en què hagen de desmuntar-se els elements 
constructius per a la seua posterior utilització. 

Els treballs es realitzaran de forma que produïsquen la menor molèstia 
possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra. 

Els materials que resulten de les demolicions i que no hagen de ser utilitzats 
en obra seran transportats posteriorment a abocador. 

Els materials demolits que han de ser utilitzats en l'obra es netejaran, 
arreplegaran i transportaran en la forma i els llocs que assenyale La direcció d'obra. 

4.1.1.3.- Mesurament i abonament. 

Aquestes unitats s'abonaran per aplicació dels preus del quadro de preus als 
metres cúbics, metres quadrats o metres lineals corresponents a la unitat d'obra 
realment executada, i inclou totes les operacions necessàries per a la seua total 
realització. 

Així, les demolicions de xicotetes obres de fàbrica, com a sèquies, tanques o 
murets es mesuraran i abonaran dins de la unitat de desbrossament. Les demolicions 
de paviments (de formigó o aglomerat asfàltic) es mesuraran i abonaran per metres 
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quadrats (m2). 

En el preu unitari de cada partida de demolició es troba inclosa la càrrega 
sobre camió i el transport de runes a abocador. 

4.1.2.- Neteja i desbrossament del terreny. 

4.1.2.1.- Definició. 

Consisteix a extraure i retirar de les zones designades totes les runes, fems 
o qualsevol altre material indesitjable segons el parer de La direcció d'obra, i en general 
retirar la capa de terra superficial, i tots aquells elements la remoció dels quals siga 
necessària per a realitzar les obres, no estiguen inclosos en altres unitats i es troben 
dins de la zona d'actuació. 

4.1.2.2.- Execució. 

S'efectuarà d'acord amb les especificacions del Plec General PG-4 /88, en el 
seu article 300. El contractista haurà de notificar a La direcció d'obra el començament 
de qualsevol operació i aquesta donarà les normes que considere oportunes per a la 
seua execució i determinarà la manera de disposar dels materials obtinguts, tinguen o 
no valor comercial. 

4.1.2.3.- Mesurament i abonament. 

El mesurament i abonament es farà per metres quadrats (m2) realment 
aclarits i desbrossats, mesurats una vegada efectuat el treball, al preu indicat en el 
quadro de preus, que inclou el transport a abocador o lloc d'ocupació. 

4.2.- EXCAVACIONS 

4.2.1.- Excavació a cel obert. 

4.2.1.1.- Definició. 

Comprendrà el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones de 
l'emplaçament, fins a la cota d'explanació general, així com l'excavació prèvia en 
desmunt amb talussos fins a la plataforma de treball definida en els plànols del 
Projecte. 

4.2.1.2.- Execució de les obres. 

Dites operacions inclouen la remoció, extracció i dipòsit dels productes 
resultants de l'excavació en les proximitats de la zona d'excavació. 

Per sobreexcavació a cel obert s'entén aquells sobreamples de l'excavació 
inevitables per a l'execució de l'obra i que no hagen sigut originats per causa i culpa del 
contractista en realitzar l'obra amb mètodes inadequats i sense adoptar les degudes 
precaucions. 

Les sobreexcavacions hauran de ser aprovades, si és procedent, per La 
direcció  d'obra. 

Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, 
s'iniciaran les obres d'excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions, 
segons plànols i/o replantejament o que s'indiquen per La direcció d'obra. 

El contractista notificarà a La direcció, amb l'antelació suficient, el 
començament de qualsevol excavació per a poder realitzar els mesuraments 
necessaris sobre el terreny. 
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Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a 
no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures 
necessàries per a evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca a 
causa d'excavacions inadequades, lliscaments ocasionats pel descalce del peu 
d'excavació, erosions locals i entollades degudes a un drenatge defectuós de les obres, 
etc. 

Durant les diverses etapes de la realització de l'explanació de les obres, 
aquestes es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 

Tots els materials que s'obtinguen de l'excavació podran ser utilitzats, si 
compleixen les condicions requerides en aquest Plec, en la formació de farciments i la 
resta d'usos fixats en els Plànols. 

El contractista està obligat la retirada i transport a abocador del material que 
s'obtinga de l'excavació i que no estiga prevista la seua utilització en farciments o altres 
usos. 

Els talussos de desmunts seran els que, segons la naturalesa del terreny, 
permeten l'excavació i posterior continuïtat de les obres amb la màxima facilitat per al 
treball, seguretat per al personal i evitació de danys a tercers, estant obligat el 
contractista a adoptar totes les precaucions que corresponguen en aquest sentit, 
incloent l'ocupació d'apuntalaments i proteccions enfront d'excavacions, sempre d'acord 
amb la legislació vigent, encara quan no fora expressament requerit per això pel 
personal de La direcció d'obra encarregat de la inspecció o vigilància de les obres. 

En qualsevol cas, els límits màxims d'aquests talussos a efectes 
d'abonament seran els que s'expressen en els plànols. 

Tot excés d'excavació que el contractista realitze, excepte autorització 
escrita de La direcció d'obra, ja siga per error o defecte en la tècnica d'execució, haurà 
de reomplir-se amb terraplé o tipus de fàbrica que considere convenient eixa Direcció i 
en la forma que aquesta prescriga, no sent d'abonament l'excés d'excavació ni el 
farciment prescrit. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions a cel obert seran les 
següents:  

- La diferència serà com a màxim de deu (10) centímetres.  

- La superfície resultant ha de ser tal que no haja possibilitats de formació 
de tolls d'aigua, devent el contractista, per a evitar-lo, realitzar a la seua costa 
l'arreglament de la superfície, acabant l'excavació corresponent de manera que les 
aigües queden conduïdes a la cuneta. 

4.2.1.3.- Mesurament i abonament. 

L'excavació a cel obert s'abonarà per aplicació del preu corresponent del 
quadro de preus, segons el tipus de material a extraure, en metres cúbics (m3). 

No s'acceptaran suplements en els preus d'excavació per la presència de 
serveis existents que ocasionen un menor rendiment. 

En el cas d'excavació en roca les operacions de càrrega i transport es 
tractaran com una unitat independent, abonant-se ambdues en metres cúbics (m3); 
quan es tracte d'excavació en terreny fluix o compacte la unitat d'obra inclou les 
operacions de càrrega i transport a abocador. 
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4.2.2.- Excavacions en rases i pous. 

S’excavara el terreny amb rases per fer l’arrancada del mur de’escullera. 

4.3.- FARCITS 

4.3.1.- Farcit i compactació de rases. 

Una vegada ejecutada la rasa i comprovat que el terreny sobre el que 
s’ejecutara el mur es el fort, s’iniciara l’ejecucio del mur amb pedra d’escullera. Tots el 
buits es rabliran amb materials de meins gruixaira. 

4.3.2.- Terraplens de sorra natural. 

4.3.2.1.- Definició. 

Aquesta unitat inclou l'extensió, reg i compactació de materials seleccionats 
procedents de l'excavació o de préstecs autoritzats. 

4.3.2.2.- Materials. 

S'utilitzaran “sòls adequats” que complisquen les següents característiques 
mínimes: 

- Mancaran d'elements de grandària superior a deu centímetres (10 cm) i el 
seu cerndut pel tamís 0.080 UNE serà inferior al trenta-cinc per cent en pes (35 %). 

-  El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL < 40). 

- La densitat màxima corresponent a l'assaig Próctor normal no serà inferior 
a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 Kg/dm3). 

- L'índex C.B.R. serà superior a cinc (5) i el inflament, mesurat en aquest 
assaig, serà inferior al dos per cent (2 %). 

- El contingut en matèria orgànica serà inferior a l'un per cent (1 %). 

4.3.2.3.- Execució de les obres. 

Prèviament a l'extensió del terraplé, el terreny natural es trobarà 
perfectament desbrossat, escarificat i compactat, eliminant-se el material inadequat. 

Els materials s'estendran en capes de gruix prou reduït per a obtindre el grau 
de compactació exigit que es fixa en: 

- Nucli: 98% del Próctor Modificat. 

- Coronació (e= 50 cm): 98% del Próctor Normal. 

4.3.2.4.- Mesurament i abonament. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre el terreny, per diferència entre perfils presos abans i després de la 
compactació. 

El cost de la unitat inclou l'extensió, reg i compactació de materials. 

4.3.3.- Bases de sorra artificial. 

4.3.3.1.- Definició. 

Es construirà amb sorra artificial seleccionada, comprenent aquesta unitat el 
subministrament de material, la seua extensió, reg i compactació. 

4.3.3.2.- Materials. 
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La composició granulomètrica dels materials complirà el fus Z-1 del PG-4 / 
88. 

El coeficient de desgast mesurat per l'assaig dels Ángeles serà inferior a 
trenta-cinc ( < 35 ). 

El material serà no plàstic. 

L'equivalent d'arena serà superior a trenta (>30). 

4.3.3.3.- Execució de les obres. 

Seran d'aplicació les normes contingudes en l'article 501 del PG-4/88. La 
compactació es realitzarà fins a aconseguir el cent per cent (100%) de la densitat 
obtinguda en l'assaig Próctor Modificat. 

4.3.3.4.- Mesurament i abonament. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment posats en obra, 
mesurats per diferència entre perfils abans i després d'estesa la capa de zahorras. 

Únicament s'abonaran els excessos autoritzats per La direcció d'obra , si la 
naturalesa del terreny exigirà l'augment del gruix de la capa. 

4.4.- OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

4.4.1.- Formigons 

4.4.1.1.- Definició. 

Es defineix com a obres de formigó en massa o armat aquelles en les quals 
s'utilitza com a material fonamental el formigó reforçat si és procedent amb acer. 

4.4.1.2.- Materials. 

Formigons: S'han previst els tipus i ocupacions dels formigons que 
s'indiquen: 

- FORMIGÓ H-25 

Consistència: Blana. 

Compactació: S'efectuarà per vibració. 

Grandària màxima de l'àrid: 30 mil·límetres. 

Tipus de ciment: CEM II / A-P/42.5 R. 

Resistència característica: 25 N/mm2, segons definició de la Instrucció EHE. 

Tipus de ciment: CEM II/A-P/42.5 R i CEM II/A-P/32.5 R 

Resistència característica: 25 N/mm2, segons definició de la Instrucció EHE. 

Armat: S'utilitzaran barres corrugades d'acer amb els diàmetres i 
característiques que resulten del càlcul. El tipus d'acer serà B-500-S (límit elàstic mínim 
500 N/mm2). 

4.4.1.3.- Execució de les obres. 

Les operacions necessàries per a l'execució de les obres de formigó en 
massa o armat s'ajustaran a les especificacions de la Instrucció per a Formigó 
estructural EHE. 

4.4.1.4.- Mesurament i abonament. 
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Els formigons es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment 
col·locats en obra (excepte en les unitats d'obra que formen part com un material més, 
que es mesurarà i abonarà segons la unitat d'obra que es tracte). No serà objecte de 
mesurament i abonament independent el formigó en cunetes, pous, arquetes, 
canonades, embornals, rastells, rígolas, fonaments de senyals i altres unitats d'obra de 
què forme part integrant. 

Les armadures es mesuraran i abonaran per quilograms (kg) realment 
col·locats, deduïts dels plànols finals d'obra, aplicant a les longituds de barres en ells 
definides els corresponents pesos unitaris. Les minves i despuntes es consideren 
inclosos en el cost de la unitat d'obra acabada. 

No serà objecte de mesurament i abonament per aquest concepte, les 
armadures d'acer i malles electrosoldades que queden incloses en el preu de la unitat 
corresponent. 

4.4.2.- Morters de ciment. 

4.4.2.1.- Definició. 

S'empraran en seient, rejuntada, esquerdejats, lletades i la resta d'elements 
en què es preveja la seua utilització. 

4.4.2.2.- Materials. 

Els materials a emprar en la confecció del morter seran arena llavada i 
ciment tipus CEM II A/ P 32.5 R i el CEM II A/P 42.5 R. 

La dosificació serà l'adequada per a obtindre uns morters aptes per a les 
obres a realitzar. 

4.4.2.3.- Mesurament i abonament. 

Els morters de ciment no s'abonaran de forma independent per considerar-
se inclosos en la unitat d'obra en què s'empren. 

4.4.3.- Encofrats. 

4.4.3.1.- Definició. 

Tenen per objecte modelar "in situ" de formigons en massa o armats. 

4.4.3.2.- Materials. 

S'han previst encofrats de fusta en superfícies vistes i encofrats de fusta o 
metàl·lics en superfícies ocultes i xicotetes obres de fàbrica. 

4.4.3.3.- Execució de les obres. 

Les unitats corresponents inclouen la construcció, muntatge i desencofrat, 
tant per als de fusta com metàl·lics. Així mateix, inclouen la part proporcional de 
fitacions i cimbres de cada unitat. 

Les operacions d'execució s'ajustaran a les especificacions de l'article 680 
del Plec General PG-4 /88. 

Els encofrats, amb els seus acobles, suports o cimbres tindran la rigidesa i 
resistència necessàries per a suportar el formigonat sense moviments locals superiors 
a tres (3) mil·límetres ni de conjunt superiors a la mil·lèsima (1/1.000) de la llum. 

Els suports estaran disposats de manera que en cap moment es 
produïsquen sobre la part d'obra ja executada esforços superiors al terç (1/3) de la 
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seua resistència. 

Es mantindran les fitacions, fons i cimbres el termini necessari perquè la 
resistència del formigó abast un valor superior a dos (2) vegades el necessari per a 
suportar els esforços que apareixen al desencofrar o descimbrar. 

El desencofrat dels costers de bigues o elements anàlegs, podrà executar-se 
als tres (3) dies de formigonada la peça, a menys que en el dit interval s'hagen produït 
baixes temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment 
del formigó. Els costers dels suports no hauran de retirar-se abans de set (7) dies i amb 
les mateixes excepcions apuntades anteriorment. 

4.4.3.4.- Mesurament i abonament. 

Es mesuraran i abonaran d'acord amb el seu ocupació per metre quadrat 
(m2) realment executat en obra, deduït dels plànols, estant inclòs en el cost de la unitat 
les fitacions i cimbres necessàries. 

Les unitats d'obra que incloguen els seus corresponents encofrats no seran 
objecte d'abonament per aquest article. 

 

4.5. SENYALITZACIÓ 

4.5.1.- Senyalització vertical 

4.5.1.1.- Definició. 

Comprèn l'adquisició i col·locació de cartells d'alumini, cartells de xapa 
d'acer, senyals reflectors i pals metàl·lics. 

4.5.1.2.- Materials. 

Compliran el que especifica l'article 701 del PG-4 / 88. 

Les plaques a emprar en senyals estaran constituïts per xapa blanca d'acer 
dolç de primera fusió, d'1,8 mm de gruix, amb tolerància màxima ±0,2 mm. 

Els cartells seran d'alumini extrusionat. 

Els elements d'ancoratge seran d'acer galvanitzat, i l'encast es realitzarà 
amb formigó HM-15. 

 Els cartells i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en 
condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

4.5.1.3.- Mesurament i abonament. 

La senyalització vertical es mesurarà i abonarà per unitat (ud) completament 
instal·lada, incloent en el seu cost el muntatge, col·locació en obra, ancoratges i 
tornillería. 

4.6.- UNITATS NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

4.6.1.- Definició. 

Es tracta d'aquelles unitats d'obra no citades expressament en els articles 
anteriors, per considerar que es troben prou especificades en mesuraments, quadres 
de preus, plànols i pressupost.  

4.6.2.- Materials i execució de les obres. 
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S'ajustaran a les especificacions relatives a cada unitat, que es fixen en les 
Normes Tecnològiques de l'Edificació i la resta de normativa tècnica que resulte 
d'aplicació. 

4.6.3.- Mesurament i abonament. 

Es mesuraran i abonaran d'acord amb què assenyala la descomposició de 
preus, mesuraments i quadres de preus nombres 1 i 2. 

4.7.- PARTIDES D'ABONAMENT ÍNTEGRE 

4.7.1.- Definició. 

Són partides d'abonament íntegre aquelles que es refereixen a treballs 
l'especificació de les quals figura en els documents contractuals del Projecte i, no 
obstant, no són susceptibles de mesurament segons el present Plec. 

Quan, per la raó que siga, l'especificació dels treballs constitutius d'una 
partida d'abonament íntegre no figure en els documents contractuals del Projecte, o 
figure de mode incomplet, imprecís o insuficient als fins de la seua execució, s'estarà a 
les instruccions que a tals efectes determine La direcció d'obra. 

Aquesta Direcció podrà, així mateix, modificar el contingut de les partides 
d'abonament íntegre, sense que el contractista tinga dret a una modificació del preu. 

4.7.2.- Mesurament i abonament. 

S'abonaran al contractista en la seua totalitat, una vegada acabats els 
treballs a què es referisquen les mateixes.  

4.8.- PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 

4.8.1.- Definició. 

Són partides alçades a justificar aquelles que són susceptibles de ser 
mesures en totes les seues parts, en unitats d'obra, i valorades mitjançant l'aplicació de 
preus unitaris consignats en els quadres de preus del Projecte. 

En el present Projecte són partides alçades a justificar les assenyalades amb 
l'expressió “P.A. Imprevistos”. 

4.8.2.- Mesurament i abonament. 

El mesurament i abonament de les distintes partides alçades s'efectuarà 
d'acord amb què especifica cada una de les distintes unitats d'obra que intervinguen en 
les mateixes. 

4.9.- REFERÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS D'ENERGIA ELÈCTRICA I 
TELEFONIA. 

No procedeixen en  aquesta obra.  

Almoines, juny de 2017 

Els arquitectes, 

 

 

 

Sig: Joaquim Egea i Martínez  Sig: Francesc Boscà i Mayans                  
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS A REALIZAR
1.1 m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal,

realizada con medios mecánicos. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de restos a los bordes y carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 10,96 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3 m3 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado
en zapatas corridas, con una cuantía media de 15
kg de acero B 500 S, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado
del hormigón, sin incluir encofrado, medido el
volumen teórico de proyecto, según EHE-08. 112,29 CIENTO DOCE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.4 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño
máximo de árido 20mm y consistencia blanda,
HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 50
kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y
puesto en obra, incluso encofrado a una cara,
según EHE-08. Incluso pasatubos para drenaje. 346,32 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.5 m3 Hormigón H 25/P/40/IIa, preparado, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido
40, en zapatas corridas, incluso vibrado y curado
del hormigón, según EHE-08. 105,71 CIENTO CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.6 m3 Drenaje de grava realizado en zanja de 45cm
de ancho, sin incluir excavación de la zanja. 26,82 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

1.7 m3 Terraplén compactado al 95% del próctor
normal, con productos procedentes de la
excavación, incluyendo la extensión, riego y
compactación y el refino de taludes. 8,71 OCHO EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.8 m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Próctor Normal. 32,98 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.9 m2 Chapado con placas de piedra arenisca natural
de fósiles marinos, compacta, de grano medio, de
dimensiones 40x40x3cm, a canto, tomadas con
mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7), incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza. 40,16 CUARENTA EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.10 m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
(Con una desviación máxima permitida en la
planeidad de 10mm en 2ml). Medición: se
deducirán los huecos iguales o superiores a 4 m2
si no llevan precerco y el 50% si lo llevan y son
iguales y superiores a 9 m2. 28,56 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.11 u Puerta basculante de acceso a garaje de
2000x2125mm, realizada con plancha de acero
galvanizado, con una capa de protección de 25
micras de espesor, perfiles huecos sellados, lámina
de PVC anticorrosiva y antideslizante en los
laterales, con rodamientos de plástico por las
guías, mecanismo de elevación galvanizado,
resorte de frenado graduable, cerradura con
perfiles laterales y cilindro recambiable, marco
exterior de chapa galvanizada de 75mm, con
acabado en color blanco. 630,45 SEISCIENTOS TREINTA EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.12 u Ventana abatible de una hoja, realizada con
perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color blanco para
recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida
directamente en un hueco de obra de 40x40cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm
y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL. 98,31 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.13 m2 Acristalamiento con vidrio simple laminado de
seguridad formado por dos vidrios de 3mm de
espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo translúcido, clasificado como 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos. 129,24 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.14 m2 Reja formada por paneles de pletinas de
20x2mm de acero galvanizado, formando retículas
de 40x40mm con cerco metálico conformado en
frío de 50x20mm. 214,50 DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

1.15 m2 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido de
40mm, con un espesor de 12cm, reforzada con un
mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T., elaborado, transportado,
vertido y puesto en obra, medido el volumen a
excavación teórica llena. Incluso corte de
capilaridad con lámina de plástico impermeable
reforzado. 19,77 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.16 kg Estructura para cubierta ligera, mediante correas
formadas por tubulares cuadrados de acero
laminado S275, con dimensiones determinadas y
condicionadas por el cálculo estructural, mediante
uniones soldadas, todo según planos de proyecto;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
tapones de PVC para cierre de los perfiles huecos,
despuntes, dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.17 m2 Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero
de cemento M-15 en paramento vertical exterior,
según NTE-RPE-5. 11,80 ONCE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.18 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con
pintura a base de silicato potásico, resistente a la
intemperie, con buena opacidad de recubrimiento,
apto para restauración de edificios antiguos,
monumentos históricos, revocos minerales, etc,
con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de
aplicación sobre fondo mineral en paramentos
verticales, totalmente terminado, medido
deduciendo huecos superiores a 3m². 5,37 CINCO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.19 m2 Cubierta ligera formada por panel tipo sandwich
de chapa de acero en perfil comercial, con 2
láminas prelacadas de color de 0,6 mm., con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.
con un espesor total de 30 mm. sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios
de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500
mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera
magnitud. 32,67 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.20 m2 Cobertura con teja cerámica curva roja a razón
de 26 tejas/m2 y recibiendo con mortero de
cemento uno de cada cinco hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11,
incluso limpieza, regado de la superficie y
replanteo. Según DB HS-1 del CTE. 27,07 VEINTISIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.21 m2 Pradera de "diente de león" o similar, incluso
preparación del terreno con aporte de estiércol,
siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer
riego. 34,40 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

1.22 m2 Encachado para la recogida de aguas
procedentes del subsuelo o de lluvia, a base de
capa de grava filtrante de 20cm de espesor, sobre
la que se asienta capa de grava encachada de
tamaño comprendido entre 20 y 50mm y de 15cm
de espesor, ambas extendidas uniformemente,
incluso compactación y apisonado, según
NTE/ASD-5. 11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.23 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
tierras propias, y compactado con pisón manual
según NTE/ADZ-12. 22,52 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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1.24 m3 Demolición de muros de mampostería, de
espesor variable, con martillo neumático, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-13. 52,32 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.25 m Vigueta autorresistente de hormigón armado o
pretensado, colocada en elementos estructurales
para formación de pendientes o correas. 1,95 UN EURO CON NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

2 SEGURIDAD Y SALUD
2.1 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. 185,85 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 ud Transporte y Gestión de los residuos generados

durante la consrucción. 157,45 CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc
Boscà i Mayans
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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 E05AAL005 kg Estructura para cubierta ligera, mediante correas formadas
por tubulares cuadrados de acero laminado S275, con
dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo
estructural, mediante uniones soldadas, todo según planos de
proyecto; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
tapones de PVC para cierre de los perfiles huecos, despuntes,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,000 h. 17,620 0,00
Peón ordinario 0,000 h. 15,350 0,00
Oficial 1ª ferralla 0,000 h. 17,700 0,00
Ayudante ferralla 0,000 h. 16,610 0,00
Oficial 1ª cerrajero 0,023 h. 17,250 0,40
Ayudante cerrajero 0,023 h. 16,230 0,37
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 60 t. 0,000 h. 89,763 0,00
Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 0,000 ms 853,955 0,00
Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 0,000 ud 2.621,422 0,00
Contrato mantenimiento 0,000 ms 92,144 0,00
Alquiler telemando 0,000 ms 92,144 0,00
Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 0,000 ud 1.243,983 0,00
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,000 h. 3,850 0,00
(Materiales)
Pequeño material 0,100 ud 0,991 0,10
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,000 m3 68,475 0,00
Alambre atar 1,30 mm. 0,000 kg 1,104 0,00
Acero corrugado elab. B 500 S 0,006 kg 0,800 0,00
Acero laminado S 275JR 1,050 kg 0,705 0,74
Minio electrolítico 0,010 l. 8,579 0,09
(Medios auxiliares) 0,15
Costes indirectos 0,06

Total por kg: 1,91
Son UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por kg

2 E09IMP040 m2 Cubierta ligera formada por panel tipo sandwich de chapa de
acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de color de
0,6 mm., con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.
con un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,248 h. 17,620 4,37
Ayudante 0,248 h. 16,060 3,98
(Materiales)
Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 0,400 m. 10,190 4,08
Tornillería y pequeño material 1,240 ud 0,170 0,21
P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm 1,150 m2 16,590 19,08
Costes indirectos 0,95

Total por m2: 32,67
Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3 EADF.3cb m3 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable,
con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 1,000 h 17,970 17,97
Peón ordinario construcción 1,100 h 17,860 19,65
(Maquinaria)
Compr diésel 4m3 1,500 h 4,840 7,26
Martll picador 80mm 1,500 h 3,280 4,92
(Medios auxiliares) 1,00
Costes indirectos 1,52

Total por m3: 52,32
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m3

4 ECAD.2b m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con
medios mecánicos.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,029 h 17,860 0,52
(Maquinaria)
Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 0,030 h 83,004 2,49
(Medios auxiliares) 0,06
Costes indirectos 0,09

Total por m3: 3,16
Son TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m3

5 ECAE.7cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios,
con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,147 h 17,860 2,63
(Maquinaria)
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 0,150 h 51,350 7,70
(Medios auxiliares) 0,31
Costes indirectos 0,32

Total por m3: 10,96
Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3

6 ECAR.1a m3 Terraplén compactado al 95% del próctor normal, con
productos procedentes de la excavación, incluyendo la
extensión, riego y compactación y el refino de taludes.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,080 h 17,860 1,43
(Maquinaria)
Rodll autpro 10 T 0,011 h 392,271 4,31
Motoniveladora 140 CV 0,006 h 400,045 2,40
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,006 h 25,036 0,15
(Medios auxiliares) 0,17
Costes indirectos 0,25

Total por m3: 8,71
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m3

Cuadro de precios nº 2

Importe
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7 ECAR10aa m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias,
y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 1,200 h 17,860 21,43
(Medios auxiliares) 0,43
Costes indirectos 0,66

Total por m3: 22,52
Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3

8 ECAS.1a m2 Encachado para la recogida de aguas procedentes del
subsuelo o de lluvia, a base de capa de grava filtrante de 20cm
de espesor, sobre la que se asienta capa de grava encachada de
tamaño comprendido entre 20 y 50mm y de 15cm de espesor,
ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y
apisonado, según NTE/ASD-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,100 h 19,220 1,92
Peón ordinario construcción 0,100 h 17,860 1,79
(Materiales)
Grava caliza 20/40 lvd 30km 0,240 t 19,630 4,71
Machaca ar calizo 40/80 30km 0,320 t 9,130 2,92
(Medios auxiliares) 0,23
Costes indirectos 0,35

Total por m2: 11,92
Son ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

9 ECAS.8a m3 Drenaje de grava realizado en zanja de 45cm de ancho, sin
incluir excavación de la zanja.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,393 h 17,970 7,06
(Maquinaria)
Band vibr 140kg 660x600 cm 0,350 h 11,191 3,92
(Materiales)
Grava caliza 6/12 lvd 0,288 t 17,218 4,96
Grava caliza 10/25 s/lvd 0,288 t 16,766 4,83
Grava caliza 25/40 s/lvd 0,288 t 16,540 4,76
(Medios auxiliares) 0,51
Costes indirectos 0,78

Total por m3: 26,82
Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3

Cuadro de precios nº 2
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10 ECCM11a… m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido
20mm y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía
media de 50 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y
puesto en obra, incluso encofrado a una cara, según EHE-08.
Incluso pasatubos para drenaje.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 4,620 h 19,220 88,80
Peón especializado construcción 4,690 h 17,970 84,28
Peón ordinario construcción 1,200 h 17,860 21,43
(Maquinaria)
Amtz mad encf tabl 6 us 0,100 m3 73,850 7,39
Amtz pl met encf 30x50cm 50us 13,320 u 0,393 5,23
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,800 h 3,361 2,69
(Materiales)
Desencofrante líquido 0,266 l 4,210 1,12
H 25 blanda TM 20 IIa 1,150 m3 50,000 57,50
Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 2,298 kg 1,922 4,42
Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 1,332 kg 1,665 2,22
Acero corru B 500 S ø6-25 52,500 kg 1,040 54,60
(Medios auxiliares) 6,55
Costes indirectos 10,09

Total por m3: 346,32
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m3

11 ECDZ58a… m3 Hormigón H 25/P/40/IIa, preparado, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40, en zapatas corridas, incluso
vibrado y curado del hormigón, según EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,688 h 19,220 13,22
Peón especializado construcción 1,032 h 17,970 18,55
(Maquinaria)
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,300 h 3,361 1,01
(Materiales)
H 25 plástica TM 40 IIa 1,150 m3 58,991 67,84
(Medios auxiliares) 2,01
Costes indirectos 3,08

Total por m3: 105,71
Son CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m3

12 ECDZ59aa… m3 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas
corridas, con una cuantía media de 15 kg de acero B 500 S,
incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón, sin incluir encofrado, medido el volumen
teórico de proyecto, según EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,980 h 19,220 18,84
Peón especializado construcción 0,800 h 17,970 14,38
Peón ordinario construcción 0,180 h 17,860 3,21
(Maquinaria)
Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,500 h 3,361 1,68
(Materiales)
H 25 blanda TM 20 IIa 1,050 m3 50,000 52,50
Acero corru B 500 S ø6-25 15,750 kg 1,040 16,38
(Medios auxiliares) 2,03
Costes indirectos 3,27

Total por m3: 112,29
Son CIENTO DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3
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13 ECSS.7b m2 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido de 40mm, con un espesor de
12cm, reforzada con un mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de
diámetros 5-5mm y acero B 500 T., elaborado, transportado,
vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación
teórica llena. Incluso corte de capilaridad con lámina de plástico
impermeable reforzado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,300 h 19,220 5,77
Peón especializado construcción 0,300 h 17,970 5,39
(Materiales)
H 25 blanda TM 20 IIa 0,120 m3 50,000 6,00
Mallazo ME 20x20 ø 5-5 1,000 m2 1,530 1,53
Lámina PE e=0.10mm 1,100 m2 0,110 0,12
(Medios auxiliares) 0,38
Costes indirectos 0,58

Total por m2: 19,77
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

14 EFAL.1ac m2 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 3mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como
2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso
sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidrio 5,000 h 13,960 69,80
(Materiales)
Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 1,000 m2 48,030 48,03
Repercusión sellado silicona 1,000 m2 4,000 4,00
(Medios auxiliares) 3,65
Costes indirectos 3,76

Total por m2: 129,24
Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m2

15 EFFC.1bdfa m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con
ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a
soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
(Con una desviación máxima permitida en la planeidad de 10mm
en 2ml). Medición: se deducirán los huecos iguales o superiores
a 4 m2 si no llevan precerco y el 50% si lo llevan y son iguales y
superiores a 9 m2.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,544 h 19,220 10,46
Peón especializado construcción 0,299 h 17,970 5,37
Peón ordinario construcción 0,053 h 17,860 0,95
(Materiales)
Agua 0,005 m3 1,091 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,005 t 101,870 0,51
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,033 t 17,848 0,59
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 41,950 u 0,219 9,19
(Medios auxiliares) 0,65
Costes indirectos 0,83
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Total por m2: 28,56
Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

16 EFSC15aca u Puerta basculante de acceso a garaje de 2000x2125mm,
realizada con plancha de acero galvanizado, con una capa de
protección de 25 micras de espesor, perfiles huecos sellados,
lámina de PVC anticorrosiva y antideslizante en los laterales,
con rodamientos de plástico por las guías, mecanismo de
elevación galvanizado, resorte de frenado graduable, cerradura
con perfiles laterales y cilindro recambiable, marco exterior de
chapa galvanizada de 75mm, con acabado en color blanco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 4,000 h 19,220 76,88
Peón ordinario construcción 4,000 h 17,860 71,44
(Materiales)
Prta bascu gar 2000x2125mm bl 1,000 u 451,770 451,77
(Medios auxiliares) 12,00
Costes indirectos 18,36

Total por u: 630,45
Son SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u

17 EFSR.3a m2 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2mm de acero
galvanizado, formando retículas de 40x40mm con cerco
metálico conformado en frío de 50x20mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 6,000 h 19,220 115,32
Oficial 1ª metal 1,000 h 15,960 15,96
(Materiales)
Perfil rect 50x20x1.5 a galv 6,400 kg 1,050 6,72
Panel metálico retícula 40x40mm 1,000 m2 62,240 62,24
(Medios auxiliares) 8,01
Costes indirectos 6,25

Total por m2: 214,50
Son DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m2
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18 EFTL25faaa u Ventana abatible de una hoja, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con
canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color blanco para recibir
acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un
hueco de obra de 40x40cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,324 h 19,220 6,23
Peón ordinario construcción 0,298 h 17,860 5,32
Oficial 1ª metal 0,135 h 15,960 2,15
(Materiales)
Agua 0,003 m3 1,091 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,002 t 101,870 0,20
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,018 t 17,848 0,32
Cartucho masilla caucho silicona 0,180 u 4,570 0,82
Vent ab 1hj 45x45 1,000 u 78,497 78,50
(Medios auxiliares) 1,91
Costes indirectos 2,86

Total por u: 98,31
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u

19 EQTC.2aa m2 Cobertura con teja cerámica curva roja a razón de 26
tejas/m2 y recibiendo con mortero de cemento uno de cada
cinco hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11,
incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Según DB
HS-1 del CTE.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,400 h 19,220 7,69
Peón especializado construcción 0,400 h 17,970 7,19
Peón ordinario construcción 0,056 h 17,860 1,00
(Materiales)
Agua 0,005 m3 1,091 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,004 t 101,870 0,41
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,036 t 17,848 0,64
Teja cerámica cur 50x23x15 rj 26,000 u 0,340 8,84
(Medios auxiliares) 0,50
Costes indirectos 0,79

Total por m2: 27,07
Son VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m2

20 EQTW24a m Vigueta autorresistente de hormigón armado o pretensado,
colocada en elementos estructurales para formación de
pendientes o correas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,050 h 19,220 0,96
Peón ordinario construcción 0,050 h 17,860 0,89
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por m: 1,95
Son UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m
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21 ERPC10da m2 Chapado con placas de piedra arenisca natural de fósiles
marinos, compacta, de grano medio, de dimensiones
40x40x3cm, a canto, tomadas con mortero bastardo de cemento
y cal (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,658 h 19,220 12,65
Peón especializado construcción 0,082 h 17,970 1,47
Peón ordinario construcción 0,328 h 17,860 5,86
(Materiales)
Agua 0,005 m3 1,091 0,01
CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,004 t 105,416 0,42
BL 22.5 X envasado 0,001 t 192,112 0,19
Cal apagada en sacos de 12kg 0,002 t 190,577 0,38
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,031 t 17,848 0,55
Placa arenisca 40x40x3cm canto 1,050 m2 16,086 16,89
(Medios auxiliares) 0,57
Costes indirectos 1,17

Total por m2: 40,16
Son CUARENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m2

22 ERPE.1caba m2 Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero de cemento
M-15 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,320 h 19,220 6,15
Peón especializado construcción 0,004 h 17,970 0,07
Peón ordinario construcción 0,208 h 17,860 3,71
(Materiales)
Agua 0,005 m3 1,091 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,007 t 101,870 0,71
CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,001 t 105,416 0,11
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,027 t 17,848 0,48
(Medios auxiliares) 0,22
Costes indirectos 0,34

Total por m2: 11,80
Son ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m2

23 ERPP.1db… m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base
de silicato potásico, resistente a la intemperie, con buena
opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con
textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre
fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado,
medido deduciendo huecos superiores a 3m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,200 h 18,250 3,65
(Materiales)
Pint ext silct lis mt col 0,140 l 10,408 1,46
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,16

Total por m2: 5,37
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2
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24 GESTRES ud Transporte y Gestión de los residuos generados durante la
consrucción.

(Sin clasificar)
Gestión de Residuos 1,000 ud 152,862 152,86
Costes indirectos 4,59

Total por ud: 157,45
Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

25 PB 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.

(Sin clasificar)
Seguridad y Salud. 1,000 u 180,440 180,44
Costes indirectos 5,41

Total por u: 185,85
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u

26 UPCB.1a m3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 98% del Próctor
Normal.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,033 h 17,860 0,59
(Maquinaria)
Rodll autpro 5 T 0,023 h 148,499 3,42
Motoniveladora 135 CV 0,017 h 198,905 3,38
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,025 h 25,036 0,63
(Materiales)
Agua 0,050 m3 1,091 0,05
Zahorra artificial 0/35 1,920 t 12,147 23,32
(Medios auxiliares) 0,63
Costes indirectos 0,96

Total por m3: 32,98
Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3

27 USJP10a m2 Pradera de "diente de león" o similar, incluso preparación
del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo,
pase de rulo y primer riego.

(Mano de obra)
Oficial jardinero 0,200 h 17,650 3,53
Contrato formación 0,200 h 10,820 2,16
(Maquinaria)
Fresadora Hormigón W-1000L 0,200 h 18,410 3,68
Rulo manual 0,200 h 1,120 0,22
(Materiales)
Mantillo 2,500 kg 0,070 0,18
Tierra vegetal arenosa 3,000 m3 6,540 19,62
Tierra vegetal fertilizada 0,200 m3 14,440 2,89
Semilla de Agrostis tenius stolo 0,015 kg 10,190 0,15
(Medios auxiliares) 0,97
Costes indirectos 1,00

Total por m2: 34,40
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m2

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos
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1.1 M3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 3,50 3,50 73,50muro
1 8,00 2,00 2,00 32,00
1 3,00 3,00 0,20 1,80caseta

107,30 107,30

Total m3  ......: 107,30

1.2 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 1,00 1,60 9,60muro
1 8,12 0,90 0,40 2,92
4 2,75 0,40 0,60 2,64caseta

15,16 15,16

Total m3  ......: 15,16

1.3 M3 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 15
kg de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, sin incluir encofrado, medido el volumen teórico de proyecto, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,72 0,60 0,60 1,34muro
1 4,40 0,80 0,60 2,11
1 6,00 1,00 0,60 3,60
3 0,40 0,80 0,40 0,38zona escalones
4 2,75 0,40 0,40 1,76caseta

9,19 9,19

Total m3  ......: 9,19

1.4 M3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y consistencia blanda,
HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 50 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado a una cara, según EHE-08. Incluso pasatubos para
drenaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 0,35 3,25 6,83
1 8,12 0,25 1,50 3,05

9,88 9,88

Total m3  ......: 9,88

1.5 M3 Hormigón H 25/P/40/IIa, preparado, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40, en
zapatas corridas, incluso vibrado y curado del hormigón, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,50 0,20 0,20 0,40arranque fábrica cerramiento

caseta
4 2,50 0,12 0,20 0,24coronación fábrica cerramiento

caseta
0,64 0,64

Total m3  ......: 0,64

1.6 M3 Drenaje de grava realizado en zanja de 45cm de ancho, sin incluir excavación de la zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 14,00 0,25 2,25 7,88
7,88 7,88

Total m3  ......: 7,88

1.7 M3 Terraplén compactado al 95% del próctor normal, con productos procedentes de la
excavación, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 0,20 2,25 6,30

6,30 6,30

Total m3  ......: 6,30

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición
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1.8 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Próctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,70 3,00 0,10 13,71
1 2,50 2,50 0,10 0,63caseta

14,34 14,34

Total m3  ......: 14,34

1.9 M2 Chapado con placas de piedra arenisca natural de fósiles marinos, compacta, de grano medio,
de dimensiones 40x40x3cm, a canto, tomadas con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7),
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,95 30,95parte exterior muro

30,95 30,95

Total m2  ......: 30,95

1.10 M2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de
24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
(Con una desviación máxima permitida en la planeidad de 10mm en 2ml). Medición: se
deducirán los huecos iguales o superiores a 4 m2 si no llevan precerco y el 50% si lo llevan y
son iguales y superiores a 9 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,75 3,00 33,00caseta

33,00 33,00

Total m2  ......: 33,00

1.11 U Puerta basculante de acceso a garaje de 2000x2125mm, realizada con plancha de acero
galvanizado, con una capa de protección de 25 micras de espesor, perfiles huecos sellados,
lámina de PVC anticorrosiva y antideslizante en los laterales, con rodamientos de plástico por
las guías, mecanismo de elevación galvanizado, resorte de frenado graduable, cerradura con
perfiles laterales y cilindro recambiable, marco exterior de chapa galvanizada de 75mm, con
acabado en color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00tipo 1

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.12 U Ventana abatible de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello
de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color blanco para
recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 40x40cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00tipo 2

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.13 M2 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 3mm de
espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,40 0,40 0,16tipo 2

0,16 0,16

Total m2  ......: 0,16

1.14 M2 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2mm de acero galvanizado, formando retículas de
40x40mm con cerco metálico conformado en frío de 50x20mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición
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1 0,40 0,40 0,16tipo 2
0,16 0,16

Total m2  ......: 0,16

1.15 M2 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido de 40mm, con un espesor de 12cm, reforzada con un mallazo electrosoldado ME
20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T., elaborado, transportado, vertido y puesto en
obra, medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso corte de capilaridad con lámina de
plástico impermeable reforzado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,50 2,50 6,25interior caseta

6,25 6,25

Total m2  ......: 6,25

1.16 Kg Estructura para cubierta ligera, mediante correas formadas por tubulares cuadrados de acero
laminado S275, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural,
mediante uniones soldadas, todo según planos de proyecto; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, tapones de PVC para cierre de los perfiles huecos, despuntes, dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,50 4,18 31,35perfil 40*60*3

31,35 31,35

Total kg  ......: 31,35

1.17 M2 Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical
exterior, según NTE-RPE-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,75 3,00 33,00caseta exterior
4 2,50 3,00 30,00caseta interior

63,00 63,00

Total m2  ......: 63,00

1.18 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la
intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,50 3,00 30,00caseta interior
4 2,75 3,00 33,00caseta exterior

63,00 63,00

Total m2  ......: 63,00

1.19 M2 Cubierta ligera formada por panel tipo sandwich de chapa de acero en perfil comercial, con 2
láminas prelacadas de color de 0,6 mm., con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.
con un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada
de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,50 3,50 12,25cubierta caseta

12,25 12,25

Total m2  ......: 12,25

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición

EXECUCIÓ DE MURS HORTS SOCIALS (PROGRAMA HORTS SOCIALS 2016). ALMOINES Página 3



2.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud Transporte y Gestión de los residuos generados durante la consrucción.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc Boscà i Mayans

Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 M3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 3,50 3,50 73,50muro
1 8,00 2,00 2,00 32,00
1 3,00 3,00 0,20 1,80caseta

107,30 107,30

Total m3  ......: 107,30 3,16 339,07

1.2 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 1,00 1,60 9,60muro
1 8,12 0,90 0,40 2,92
4 2,75 0,40 0,60 2,64caseta

15,16 15,16

Total m3  ......: 15,16 10,96 166,15

1.3 M3 Hormigón armado  HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de
15 kg de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado
del hormigón, sin incluir encofrado, medido el volumen teórico de proyecto, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,72 0,60 0,60 1,34muro
1 4,40 0,80 0,60 2,11
1 6,00 1,00 0,60 3,60
3 0,40 0,80 0,40 0,38zona escalones
4 2,75 0,40 0,40 1,76caseta

9,19 9,19

Total m3  ......: 9,19 112,29 1.031,95

1.4 M3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y consistencia blanda,
HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 50 kg/m3 de acero B-500-S, en muros,
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a una cara, según EHE-08. Incluso
pasatubos para drenaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 0,35 3,25 6,83
1 8,12 0,25 1,50 3,05

9,88 9,88

Total m3  ......: 9,88 346,32 3.421,64

1.5 M3 Hormigón H 25/P/40/IIa, preparado, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40,
en zapatas corridas, incluso vibrado y curado del hormigón, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,50 0,20 0,20 0,40arranque fábrica

cerramiento caseta
4 2,50 0,12 0,20 0,24coronación fábrica

cerramiento caseta
0,64 0,64

Total m3  ......: 0,64 105,71 67,65

1.6 M3 Drenaje de grava realizado en zanja de 45cm de ancho, sin incluir excavación de la zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 14,00 0,25 2,25 7,88
7,88 7,88

Total m3  ......: 7,88 26,82 211,34

1.7 M3 Terraplén compactado al 95% del próctor normal, con productos procedentes de la
excavación, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 0,20 2,25 6,30

6,30 6,30

Total m3  ......: 6,30 8,71 54,87

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.8 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 98% del Próctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,70 3,00 0,10 13,71
1 2,50 2,50 0,10 0,63caseta

14,34 14,34

Total m3  ......: 14,34 32,98 472,93

1.9 M2 Chapado con placas de piedra arenisca natural de fósiles marinos, compacta, de grano
medio, de dimensiones 40x40x3cm, a canto, tomadas con mortero bastardo de cemento y
cal (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,95 30,95parte exterior muro

30,95 30,95

Total m2  ......: 30,95 40,16 1.242,95

1.10 M2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados
de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
(Con una desviación máxima permitida en la planeidad de 10mm en 2ml). Medición: se
deducirán los huecos iguales o superiores a 4 m2 si no llevan precerco y el 50% si lo llevan
y son iguales y superiores a 9 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,75 3,00 33,00caseta

33,00 33,00

Total m2  ......: 33,00 28,56 942,48

1.11 U Puerta basculante de acceso a garaje de 2000x2125mm, realizada con plancha de acero
galvanizado, con una capa de protección de 25 micras de espesor, perfiles huecos sellados,
lámina de PVC anticorrosiva y antideslizante en los laterales, con rodamientos de plástico
por las guías, mecanismo de elevación galvanizado, resorte de frenado graduable, cerradura
con perfiles laterales y cilindro recambiable, marco exterior de chapa galvanizada de 75mm,
con acabado en color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00tipo 1

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 630,45 630,45

1.12 U Ventana abatible de una hoja, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color blanco para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco
de obra de 40x40cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm
de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00tipo 2

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 98,31 98,31

1.13 M2 Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 3mm
de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado
como 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,40 0,40 0,16tipo 2

0,16 0,16

Total m2  ......: 0,16 129,24 20,68

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.14 M2 Reja formada por paneles de pletinas de 20x2mm de acero galvanizado, formando retículas
de 40x40mm con cerco metálico conformado en frío de 50x20mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,40 0,40 0,16tipo 2

0,16 0,16

Total m2  ......: 0,16 214,50 34,32

1.15 M2 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido de 40mm, con un espesor de 12cm, reforzada con un mallazo electrosoldado ME
20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T., elaborado, transportado, vertido y puesto en
obra, medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso corte de capilaridad con lámina
de plástico impermeable reforzado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,50 2,50 6,25interior caseta

6,25 6,25

Total m2  ......: 6,25 19,77 123,56

1.16 Kg Estructura para cubierta ligera, mediante correas formadas por tubulares cuadrados de
acero laminado S275, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo
estructural, mediante uniones soldadas, todo según planos de proyecto; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, tapones de PVC para cierre de los perfiles huecos,
despuntes, dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,50 4,18 31,35perfil 40*60*3

31,35 31,35

Total kg  ......: 31,35 1,91 59,88

1.17 M2 Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical
exterior, según NTE-RPE-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,75 3,00 33,00caseta exterior
4 2,50 3,00 30,00caseta interior

63,00 63,00

Total m2  ......: 63,00 11,80 743,40

1.18 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a
la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios
antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,50 3,00 30,00caseta interior
4 2,75 3,00 33,00caseta exterior

63,00 63,00

Total m2  ......: 63,00 5,37 338,31

1.19 M2 Cubierta ligera formada por panel tipo sandwich de chapa de acero en perfil comercial, con
2 láminas prelacadas de color de 0,6 mm., con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,50 3,50 12,25cubierta caseta

12,25 12,25

Total m2  ......: 12,25 32,67 400,21

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR : 10.400,15

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 185,85 185,85

Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD : 185,85

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Transporte y Gestión de los residuos generados durante la consrucción.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 157,45 157,45

Total presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS : 157,45

Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS A REALIZAR 10.400,15
2 SEGURIDAD Y SALUD 185,85
3 GESTION DE RESIDUOS 157,45

Total .........: 10.743,45

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Almoines, junio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc Boscà i Mayans
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RESUM DEL PRESSUPOST 



  Proyecto: EXECUCIÓ DE MURS HORTS SOCIALS (PROGRAMA HORTS SOCIALS 2016). ALMOINES  

  Capítulo Importe  
 
  1 TRABAJOS A REALIZAR. 10.400,15  
  2 SEGURIDAD Y SALUD. 185,85  
  3 GESTION DE RESIDUOS. 157,45  
  Presupuesto de ejecución material 10.743,45  
  13% de gastos generales 1.396,65  
  6% de beneficio industrial 644,61  
  Suma 12.784,71  
  21% IVA   2.684,78  
  Presupuesto de ejecución por contrata   15.469,49  
    HONORARIOS PROFESIONALES (INCLUSO IVA)                    1.389,89

  
TOTAL Presupuesto para conocimiento de la administración                                                                                    16.859,38
 
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

             

  

Almoines, junio de 2017 
Los Arquitectos 

 
 
 
 
 

Joaquim Egea i Martínez    Francesc Boscà i Mayans 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

ÍNDEX 
 

1. MEMÒRIA 
 

1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
1.2.1. Descripció i situació de l'obra. 
1.2.2. Dades del Projecte d'Execució. 
1.2.3. Identificació de l'autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat. 

 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. 

 
1.4. SERVEIS D’HIGIENE I BENESTAR. 

 
1.5. FASES D’EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
1.5.1. Operacions prèvies. 

 1.5.2. Condicionament del terreny i demolicions. 
1.5.3. Fonaments. 
1.5.4. Mur. 
1.5.5. Fàbrica ceràmica. 
1.5.6. Revestiments. 
1.5.7. Estructura metàl·lica 
1.5.8. Coberta. 
 
1.6. FITXES 

 1.6.1. Oficis 
- Treballs en desmunts i buidatges 
- Treballs en terraplens 
- Treballs en explanacions 

 
1.6.2. Operadors de maquinària d'obra 

- Maquinària de compactació de terres 
- Maquinària de transport de terres 
- Maquinària per al moviment de terres 

 
1.6.3. Operadors de xicoteta maquinària 

- Compressor 
- Martell pneumàtic 
- Martell demolidor 
- Esmoladora 
- Grups electrògens 

 
1.6.4. Primers auxilis 

- Actuació en cas d'accident laboral 
- Assistència mèdica 
- Comunicacions en cas d'accident laboral 

 
1.9. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
1.9.1. Balises 
1.9.2. Barana de seguretat tipus ajuntament 
1.9.3. Passarel·les de seguretat 
1.9.4. Senyalització 



1.9.5. Tanca d'obra 
1.9.6. Instal·lació elèctrica provisional 
1.9.7. Transformadors de seguretat 
 
1.10.  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
1.10.1. Protecció antiàcides 
1.10.2. Protecció del cap 
1.10.3. Protecció de les extremitats inferiors 
1.10.4. Protecció de les extremitats superiors 
1.10.5. Protecció de l'aparell auditiu 
1.10.6. Protecció de l'aparell ocular 
1.10.7. Protecció de l'aparell respiratori 
1.10.8. Protecció del tronc 
 
 
1.11. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ. 
1.11.1. Presència de recursos preventius. 
 

 
 
2. PLEC DE CONDICIONS 
 

2.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ. 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 

SUBCONTRACTISTES. 
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

Aquest Estudi 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 portar 
a terme les seues obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals facilitant el 
seu desenvolupament sota 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. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I SITUACIÓ. 
 

Un tram del mur de contenció existent entre els horts socials municipals i la riba del riu 
Serpis, esta enderrocat, amenaçant nous despreniments que poden posar en perill a les 
persones. 

 Aquest tram de mur és troba a 4 metres per baix del terreny conreats i per tal hi ha que 
garantir l’estabilitat del terreny mitjançant la reparació i recalçat del mateix, a fi de garantir la 
seguretat a les persones. 

La solució adoptada consistirà en executar una cimentació amb formigó armat i un mur, 
també de formigó armat, que sortirà de la cimentació amb una gruixa de 50 cm, fins a la part 
alta del terreny, amb 20 cm. 

El mur tindrà una inclinació cap a les terres i es farcirà reblint de grava y terra per 
l’intradós. També col·locarem tubs drenants per l’evacuació de l’aigua de pluja o reg. 

A més, s’executarà un menut espai  tancat i cobert per a emmagatzemar les eines de 
treball i motocultor, etc, amb unes dimensions de 2,5x 2,5 m de planta i 3 ml d’alçada amb 
coberta a una sola vessant. 

 
 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 

Pressupost: El pressupost de execució material, importa la quantitat de 10.743,45 € 
corresponents a aquesta obra.  

Termini d’execució: El termini d’execució previst des de la iniciació fins a la seua 
terminació serà de 15 dies. 

Autors del projecte: El projecte ha sigut redactat pels Arquitectes: En Joaquim Egea i 
Martínez i En Francesc Boscà i Mayans, amb domicili professional en c/ Metge Grau núm. 7, 
pis 1r porta 2a, a Tavernes de la Valldigna – València. Tel. 96.282.06.61. 

Promotor: El promotor de les obres a executar és l'Excm. Ajuntament d’Almoines. 
Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un número màxim 

de 5 operaris al llarg de l'obra, (quan coincidisquen diversos oficis). 
 
 
1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, és l'arquitecte En Francesc Boscà i Mayans, 
amb domicili professional en c/ Metge Grau núm. 7, pis 1r porta 2a, a Tavernes de la Valldigna 
– València. Tel. 282.06.61 



 
 
 
 
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, amb 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 a peu d’obra. 

* Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que acrediti el 
compliment de les seves obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i dels seus 
possibles subcontractes. (contracte amb Servei de Prevenció i Vigilància de la Salut, Actes de 
Formació dels Treballadors per el Servei de Prevenció i de la activitat que van a realitzar en 
l’obra, Certificació “CE” dels Equips de Treball a emprar en l’obra,  etc.). 

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

Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
* Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
* Prohibit aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
* Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
* Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
* Cartell d'obra. 

* Realització d'un quadro per a connexió general al costat de l'entrada, el qual 
s'adaptarà a l'ús de l'obra i es tindrà en compte el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 
1.4. SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR. 
   

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

En l'obra s'instal·larà una caseta d'endreços que disposarà d'un mínim de: 
* 1 Inodor o Placa turca. (1 ud. cada 25 operaris) 
* 1 Lavabo. (1 ud. cada 10 operaris) 
* 1 Espill. (1 ud. cada 25 operaris) 
* Taquilles. (1 ud. cada operari) 

Complementats pels elements auxiliars necessaris: tovallers (tovalles d'usar i tirar), 
saboneres, etc. 
 Hi haurà un recipient d'arreplegada de fems. 
 Es mantindrà en perfecte estat de neteja i conservació. 

En l'obra es disposarà d'una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim indicat 
per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex veure (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 hagen 
passat el corresponent reconeixement mèdic, amb resultat d’aptes.  

Els vestidors habilitats per l'empresa tindran la superfície necessària, disposaran de 
dutxes, taquilles , cadires, perxes, etc. 

El menjador habilitat per l'empresa tindran la superfície necessària, disposarà de la 
superfície necessària i Taules, cadires, escalfaplats, etc. o es concertaran  en bars o 
restaurants de la zona. 

Es disposarà d'un cartell clarament visible en l'obra en què indiquen tots els telèfons 
d'urgència dels centres assistencials més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 

 
TELÈFONS D’INTERÈS: 
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 EMERGÈNCIES: .................................................................................................112 
 Hospital “Sant Francesc de Borja”, Gandia, Passeig Germaníes.. Tel.: 96 286 08 16 

 
 
1.5. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.5.1. Operacions prèvies: 

 
TANCA D’OBRA 

DESCRIPCIÓ: 
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra i abans de l'inici de l'obra. 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Xafades sobre objectes. 
- Xocs i colps contra objectes immòbils. 
- Colps i talls per objectes o ferramentes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius. 
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
- Exposició al soroll. 
- Il·luminació inadequada. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Les condicions del tanca hauran de ser: 
a) Tindrà almenys 2 metres d'altura. 
b) Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a l'obra 

hauran de ser distints. Porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i 
porta independent per a accés de personal.  

- El tanca com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de 
qualsevol punt de treball, per a evitar en cas de caiguda impactes sobre la 
construcció. 

- Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
- Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
- Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, 

DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Guants de neopré. 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat homologat. 

REPLANTEJAMENT 
PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA: 
- S'efectuarà el replantejament seguint les dades dels plans, per mitjà de la col·locació 

d'estaques de fusta acanades, coincidents amb els punts de replantejament 
assenyalats en els plans del projecte.  

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropellamiento dels treballadors en la calçada, pel trànsit rodat.  
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  
- Caigudes de persones en rases i zones d'excavació.  
- Interferències amb conduccions soterrades.  
- Seccionament d'instal·lacions existents.  



ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Es col·locaren tanques de protecció en les rases i zones d'excavació, i es protegiran 

amb cordes de banderins a un metre d'altura sempre que estos tinguen menys de 2 
metres. 

- L'entrada i eixida a les zones d'excavació, s'efectuarà per mitjà d'una escala de mà, 
que sobreïsca 1 metre per damunt de la rasant del terreny. 

- Els picots de replantejament una vegada acanades se senyalitzaran convenientment 
per mitjà de cintes, en evitació de caigudes.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Roba de treball. 
- Guants. 
 
1.5.2. Condicionament del terreny: 

EXPLANACIONS, DESMUNTS, BUIDATGES I TERRAPLENS 
Descripció de l'obra 
Descripció de la unitat d'obra 
Comprovarem l'existència de rases, canalitzacions o excavacions 
Col·locarem i comprovarem testimonis, si procedeix, en edificis i estructures 
contigües 
Realitzarem vies de circulació senyalitzades, lliures d'obstacles i convenientment 
il·luminades 
Protegirem les canalitzacions generals 
Respectarem la distància de seguretat a línies elèctriques aèries (5m) 
Realitzarem rampes de circulació: d'un ample mínim 4,5 m, i pendent màxima 12% 
en rectes i 8% en corbes. 
Tindrem les zones d'eixida a via pública senyalitzades: (STOP, prohibit aparcar). 
Senyalitzarem acústicament i lluminosament la maquinària. 
Els realitzarem amb angles adequats en funció de tipus de terreny i especificacions 
de projecte. 
En farcits situarem topes de seguretat en zones de buidatge de materials. 
Senyalitzarem les zones de perill amb tanques i cintes. 
Respectarem les distàncies de separació a vials: meitat amplària del talús; a edificis 
confrontants, amplària del talús. 
Disposarem de vies de circulació de 90 cm. Senyalitzades, lliures d'obstacles i 
convenientment il·luminades. 
Col·locarem passarel·les de trànsit d'ample mínim 60 cm. Dotades de protecció 
(tanca, baranes) en cas de perill de caiguda major de 2 m. D'altura. 
Senyalitzarem i tancarem el pas o protegirem les zones en què no es treballe. 

Valoració de riscos 
Risc detectat Possibilitat que 

ocòrrega 
Valoració del 
risc 

Caiguda de persones al mateix nivell Possible Tolerable 
Caiguda de persones a distint nivell Possible Important 
Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
(pols) 

Possible Important 

Sobreesforços o postures inadequades Poc Possible Important 
Contactes elèctrics Poc Possible Intolerable 
Xafades sobre objectes Poc Possible Tolerable 
Atropells o colps amb vehicles Poc Possible Intolerable 
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Il·luminació inadequada  Poc Possible Important 
Exposició Possible Important 

Prevenció de riscos 
Mètode de prevenció adoptat Forma d'ús 
Equip de protecció individual Permanent 
Uso de cinturó de seguretat Puntual 
Reg mitjançant aigua Habitual 
Aïllament de línies elèctriques pròximes Permanent 
Desvio de serveis afectats Permanent 
Passarel·les de protecció Permanent 
Il·luminació adequada Permanent 
Neteja i orde en l'obra Permanent 
Uso d'escales i bastides en condicions de seguretat Permanent 

 
1.5.3. Fonaments: 

SABATA CORREGUDA DE FONAMENTACIÓ 

PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA :  
- Els fons d'excavació, així com les parets estaran nets, sense materials solts.  
- Es col·locaran les pedres més grans al fons.  
RISCOS MÉS FREQÜENTS:  
- Afonament de terres. Lliscament de la coronació dels pous de fonamentació.Caiguda 
de persones des del vora dels pous.  
- Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
- Caiguda d'objectes en manipulació. Sobreesforços o postures inadequades.  
- Xocs i colps contra objectes mòbils.  
- Projecció de fragments o partícules.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  
- No arreplegue materials ni permeta el pas de vehicles a la vora dels pous i rases de 
fonamentació.  
- Procure introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de la llosa per a no 
realitzar les operacions de lligat en el seu interior.  
- Es prohibirà la circulació baix càrregues suspeses.  
- Es delimitaran les zones de treball per a evitar caigudes en els pous oberts i no 
omplits.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL :  
- Casc de seguretat homologat.  
- Guants de cuiro i de goma.  
- Botes de seguretat.    
- Ulleres de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Trages impermeables per a temps plujós.  
 
1.5.4. Mur: 

MUR DE FORMIGÓ XAPAT EN PEDRA 
 
PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA: 

- Aquesta unitat d'obra està referida a l'execució del  mur de contenció  
- Es realitzarà una neteja i anivellació del suport de les planxes d'encofrat.  
- Abans de el formigonat es col·locaran les armadures de baix cap amunt.  



- El formigonat es realitzarà des d'una altura tal que no es produïsca disgregació del 
formigó.  

- Es realitzarà un replantejament de la grossària del mur.  
- S'encofrarà i formigonarà a ser possible tot continu fins al cèrcol de coronació.  
- Es retiraran els encofrats.  
- El curat es realitzarà al més prompte possible, a les hores de més calor, i de forma 

contínua durant les dos primeres setmanes i de forma més distanciada les dos 
següents.  

 
RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
- Caiguda de persones al mateix nivell. Caiguda de persones a distint nivell.  
- Caiguda d'objectes en manipulació.  
- Caiguda d'objectes per afonament o per afonament.  
- Xocs i colps contra objectes immòbils.  
- Sobreesforços o postures inadequades.  
- Xocs i colps contra objectes mòbils.  
- Exposició a radiacions.  
- Contactes tèrmics. Contactes elèctrics.  
- Il·luminació inadequada.  
- Atropell i colps amb vehicles.  
- Colps i talls per objectes o ferramentes.  
- Xafades sobre objectes.  
- Atrapament o xafada per o entre objectes.  
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Quan es realitzen treballs simultanis en nivells superposats, es protegirà als 

treballadors dels nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements de protecció 
equivalents.  

- S'evitarà la permanència o pas de persones baix càrregues suspeses, fitant les 
àrees de treball.  

- Se suspendran els treballs quan ploga, neu o existisca vent amb una velocitat 
superior a 50 km/h, en este últim cas es retiraran els materials i ferramentes que 
puguen desprendre's.  

- Diàriament es revisarà l'estat dels aparells d'elevació i cada tres mesos es 
realitzarà una revisió total dels mateixos.  

- Els operaris encarregats del muntatge o maneig d'armadures aniran proveïts de 
guants i calçat de seguretat, manils, arnés i portaferramentes.  

- Els operaris que es manegen el formigó portaran guants i bótes que protegisquen 
la seua pell de contacte del mateix.  

- Quan l'abocament del formigó es realitze pel sistema de bombament pneumàtic o 
hidràulic, els tubs de conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial 
atenció a netejar la canonada després de el formigonat, perquè la pressió d'eixida dels 
àrids pot ser causa d'accident. Al menor senyal d'obstrucció haurà de suspendres el 
bombament com a primera precaució.  

- Les armadures es penjaran per al seu transport per mitjà d'eslingues ben 
enllaçades i proveïdes en els seus ganxos de pestells de seguretat.  

- En les instal·lacions d'energia elèctrica per a elements auxiliars d'accionament 
elèctric, com a formigoneres i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductors de 
connexió un interruptor diferencial segons el reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
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- Tots els conjunts d'aparamenta empleats han de complir les prescripcions de la 
norma UNIX-EN 60.439-4.  

- Les envoltants, aparatos, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que 
estiguen a la intempèrie, hauran de tindre com a mínim un grau de protecció IP45, 
segons UNIX 20.324  

- Quan s'utilitzen vibradors elèctrics, estos seran de doble aïllament.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL :  
- Casc de seguretat homologat.  
- Guants impermeabilitzats i de cuiro.  
- Bótes de seguretat. Bótes de goma o P.V.C. de seguretat.  
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
- Roba de treball.  
- Trages impermeables per a temps plujós. 

 
1.5.5. Fàbrica ceràmica: 
Es col·locaran les rajoles humitejades per a evitar la dessecació del morter.  
No s'utilitzaran peces menors a mitja peça.  
Es travaran totes les juntes verticals.  
Es mantindran la verticalitat i l'horitzontalitat de llagues i tendeles.  

 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell.   
* Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.  
* Xocs i colps contra objectes mòbils.   
* Il·luminació inadequada.   
* Colps i talls per objectes o ferramentes.   
* Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.  
* Exposició a temperatures ambientals extremes.  
* Xafades sobre objectes.   

 
B) Normes o mesures preventives: 
- Plataformes de treball com a mínim de 0,60 m.   
- En els treballs en altura és preceptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst 

punts fixos d'enganxall en l'estructura amb la necessària resistència.   
- No s'arreplegaran materials en les plataformes de treball.   
- S'usarà bastimentada en condicions de seguretat.   
- Se suspendrà els treballs si plou.   
- Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall.   
- S'usaran bastides de borriquetas en altures menors de dos metres.  
- Amb temperatures ambientals extremes se suspendran els treballs.  
- Neteja i orde en l'obra.   

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Guants de neopré, (en treballs d'obra).  
* Arnés de seguretat, (en treballs d'altura).   
* Casc de seguretat homologat.   
* Guants de seguretat.  
 
 
1.5.6. Revestiments: 



Sola de formigó. 
Es realitzarà paviment continu de formigó. 
A) Riscos més comuns: 
* Afonament de terres.  
* Caiguda de persones des del vora dels pous.  
* Dermatosi per contacte amb el formigó.  
* Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.   
* Caiguda de persones a distint nivell.   
* Sobreesforços o postures inadequades.   
* Xocs i colps contra objectes immòbils.   
* Caiguda d'objectes en manipulació.   
* Contactes elèctrics.   
* Il·luminació inadequada.   
* Colps i talls per objectes o ferramentes.   
* Xafades sobre objectes.   
* Projecció de fragments o partícules.   
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Es prohibirà la circulació davall càrregues suspeses   
- Es realitzarà el transport dels elements de l'encofrat per mitjà de bragues enllaçades i 

proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat  
- S'usaran bastimentades en condicions de seguretat.   
- Se suspendran els treballs si plou.   
- En els vores dels forjats es col·locaran xàrcies de seguretat del tipus forca.  
- No es procedirà al desencofrat si no estan en servici les xàrcies de seguretat.   
- En els treballs en altura és preceptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst 

punts fixos d'enganxall en l'estructura amb la necessària resistència.  
- S'usaran apuntalaments d'acord amb les càrregues a suportar.   
- S'usaran plataformes de 60 cm per a circular sobre el forjat encara no formigonat.  
- Els buits deixats en el forjat es taparan per mitjà de xàrcies de seguretat o maçàs 

metàl·lic. Quan els buits del forjat siguen majors de 2  m2  es col·locaran baranes.  
- Neteja i orde en l'obra.   
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Arnés de seguretat, (en treballs en altura).   
* Casc de seguretat homologat.  
* Ús de guants de seguretat.   
 
 
Enfoscat de morter de ciment. 
Els paraments a guarnir estaran el més plans possible, i en el si no és així, 
regularitzarem.  
En paraments de grans dimensions es realitzaran mestres.  
 
A) Riscos més comuns: 
* Talls per ús de ferramentes, (paletes, ignorantets, terrajas, mires, etc.).  
* Colps per ús de ferramentes, (mires, regles, terrajas, mestres).  
* Caigudes al buit.  
* Caigudes al mateix nivell.  
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* Cossos estranys en els ulls.  
* Dermatitis.   
* Sobreesforços.  
* Altres.  

 
B) Normes o mesures preventives: 
- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de suport 

per a realitzar els treballs d'esquerdejat per evitar els accidents per esvaró. 
- Les plataformes sobre borriquetas per a executar enguixats (i assimilables) de 

sostres, tindran la superfície horitzontal i quallada de taulers, evitant escalons i buits 
que pudean originar entropessons i caigudes.  

- Els bastides per a esquerdejats d'interiors es formaran sobre borriquetas. Es prohibix 
l'ús d'escales, bidons, piles de material, etc., per a estos fins, per a evitar els 
accidentess per treballar sobre superfícies insegures.  

- Es prohibirà l'ús de borriquetas en balcons sense protecció contra les caigudes des 
d'altura.  

- Per a la utilització de borriquetas en balcons (terrasses o tribunes), s'instal·larà un 
cerramiento provisional, formado por 'pies derechos' encunyats a sòl i sostre, als que 
s'amarraran taulers formant una barana sòlida de 90 cm. d'altura, mesures des de la 
superfície de treball sobre les borriquetas. La barana constarà de passamans, llistó 
intermedi i sòcol.  

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mdeidos a una altura 
sobre el sòl entorn dels 2 m.  

- La il·luminació per mitjà de portátiles, se hará con 'portalámparas estancos con mànec 
aislante' y 'rejilla' de protecció de la pereta. L'energia elèctrica els alimentarà a 24 V.  

- Es prohibirà el conexionado de cables elèctrics als quadros d'alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella.  

- El transport de sacs d'aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó 
de mà, per a evitar sobreesforços.  

- En els treballs en altura és preceptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst 
punts fixos d'enganxall en l'estructura amb la necessària resistència.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells 
llocs on existisca risc de caiguda d'objectes).  
* Guants de PV.C o goma.  
* Guants de cuiro.  
* Bótes de seguretat.  
* Bótes de goma amb puntera reforçada.  
* Ulleres de protecció contra gotes de morters i assimilables.  
* Arnés de seguretat (per a treballs en altura).  
 
1.5.7. ESTRUCTURA METÀLICA  
 
L'objecte d'estos treballs consistixen en l'execució d'aquells elements estructurals que 
s'han de realitzar amb perfilería metàl·lica i que s'indiquen en el projecte d'execució.  
La maquinària a emprar en els treballs d'estructura seran els camions grua, i equips de 
soldadura.  

 
A) Riscos més comuns: 



* Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica.  
* Sobreesforços per postures inadequades.  
* Colps en general per objectes.  
* Els derivats de treballs sobre superfícies mullades.  
* Caiguda del suport, bigueta o perfil metàl·lic.  
* Riscos propis de la soldadura estudiats més endavant.  
* Cremades.  
* Projecció de purnes de soldadura.  
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Talls a l'utilitzar les serres de mà.  
* Xafades sobre objectes punxants.  

 
 

B) Normes o mesures preventives: 
- Queda prohibit treballar l'estructura metàl·lica sense abans haver cobert el risc de 

caiguda des d'altura per mitjà de la instal·lació de proteccions col·lectives.  
- Es prohibirà la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les 

operacions de hissat de sotaponts, puntals i ferralla; igualment, es correspondrà 
durant l'elevació de bigues, nervis, armadures, pilars, etc. 

- L'hissat de corretges s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la 
càrrega romanga estable.  

- S'advertirà del risc de caiguda a distint nivell al personal que haja de caminar sobre 
l’estructura. 

- Es recomana caminar recolzant els peus en dos taulers al mateix temps, és a dir, 
sobre les juntes.  

- El despreniment dels taulers s'executarà per mitjà d'ungla metàl·lica, realitzant 
l'operació des d'una zona ja desencofrada.  

- Es tallaran els falques i separadors en els pilars ja executats per a evitar el risc de 
talls i punxades al pas dels operaris prop d'ells.  

- L'ascens i descens del personal al punt de treball s'efectuarà a través d'escales de mà 
reglamentàries. 

- S'instal·laran cubridors sobre les esperes de ferralla. 
- S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses horitzontals, per a 

impedir la caiguda al buit de les persones.  
- S'aplicarà l'orde i la neteja durant l'execució dels treballs.  
- Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran.  
- Els claus solts o arrancats s'eliminaran per mitjà d'un agranat i apilat en lloc conegut 

per al seu posterior retirada.  
- Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, 

que s'apilarà, en un lloc conegut per al seu posterior retirada.  
- Diàriament es revisarà l'estat de tots els aparells d'elevació i cada tres mesos es 

realitzarà una revisió total dels mateixos. 
- No s'iniciaran les soldadures sense la posada a terra provisional de les masses 

metàl·liques de l'estructura i dels aparells de soldadura. 
- El soldador disposarà de les pantalles adequades de protecció contra les purnes, així 

com vestuari i calçat aïllants sense ferramentes ni claus. 
- En els treballs en altura s'utilitzaran bastides adequats o plataformes elevadores 

adequades. 
- Abans de soldar les biguetes a les jàsseres o bigues, es disposaran els mitjans 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: EXECUCIO DE MURS HORTS SOCIALS. DIPUTACIO DE VALENCIA.  
PROGRAMA HORTS SOCIALS 2016. ALMOINES. VALÈNCIA 

 

E B ARQUITECTURA I URBANISME “SAFOR 7” S L. TEL I FAX: 96 282 06 61 – 96 282 25 47  17 

necessaris per a aconseguir que durant la soldadura es mantinguen els perfils 
metàl·lics fixos en la seua posició. 

- Es disposaran els mitjans necessaris per a evitar, en la mesura que es puga, la 
permanència de persones davall càrregues suspeses i pluja de purnes de la 
soldadura. 

- Quan no hi haja prou protecció per a realitzar les soldadures es farà ús de l'arnés de 
seguretat per al que s'hauran previst, punts fixos d'enganxall en l'estructura. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Bótes de seguretat. 
* Arnés de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Mona de treball. 
* Bótes de goma o PVC de seguretat. 
* Trages per a temps plujós. 
 
1.5.8. COBERTURA TIPUS SANDWICH 
 
Les plaques seran caragolades amb aillament tipus “sandwich” sobre les corretges 
d'acer laminat. 
Les trobades i punts singulars es resoldran amb els elements adequats. 
Els canalons seran del mateix material i aniran segellades les seues juntes. 
 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell. 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Caiguda d'objectes a nivells inferiors. 
* Sobreesforços. 
* Cremades.                      
* Colps o talls per maneig de ferramentes manuals. 
 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- El personal encarregat de la construcció de la coberta serà coneixedor del sistema 

constructiu més correcte a posar en pràctica, en prevenció dels riscos per imperícia. 
- El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca en contorn de 

l'edifici. No es permeten caigudes sobre xarxa superior als 6 m. d'altura. 
- Es tendirà, unit a dos 'punts forts' instal·lats en les limateses, un cable d'acer de 

seguretat en què ancorar el fiador de l'arnés de seguretat, durant l'execució de les 
labors sobre els faldons de la coberta. 

- El risc de caiguda d'altura es controlarà mantenint els bastides metàl·lics recolzats de 
construcció del creixement. En la coronació dels  mateixos, baix  cota  de  ràfol, (o 
canaló), i sense deixar separació amb la fatxada, es disposarà una plataforma sòlida 
(taulers de fusta travats o de les peces especials metàl·liques per a forma plataformes 
de treball en bastides tubulars existents en el mercat), reassetjat d'una barana sòlida 
quallada, (tablestacat, taulers de T.P. reforçats), que sobrepassen en 1 m. la cota de 
límit del ràfol. 

- El risc de caiguda d'altura es controlarà construint la plataforma descrita en la mesura 



preventiva anterior sobre taulers volats contrapesats i allotjats en forats de les 
bastides de la fatxada, no deixarà buits lliures entre la fatxada i la plataforma de 
treball. 

- Tots els buits del forjat horitzontal, romandran tapats amb fusta acanada durant la 
construcció dels barandatets de formació dels pendents dels taulers. 

- L'accés als plans inclinats s'executarà per mitjà d'escales de mà que sobrepassen en 
1 m. l'altura a salvar. 

- La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà per 
mitjà de passarel·les emplintades inferiorment de tal forma que absorbint el pendent 
queden horitzontals. 

- Les xapes galvanitzades s'hissaran per mitjà de plataformes emplintades per mitjà del  
ganxo de la grua, sense trencar els fleixos, (o paquets de plàstic) en els que són 
subministrades pel fabricant, en prevenció dels accidents per vessament de la 
càrrega. 

- Les xapes galvanitzades s'arreplegaran repartides pels faldons evitant 
sobrecàrregues. 

- Les xapes galvanitzades soltes, (trencats els paquets), s'hissaran per mitjà de 
plataformes emplintades i engabiades en prevenció de vessaments innecessaris. 

- Les xapes galvanitzades es descarregaran per a evitar vessaments i bolcades, sobre 
els faldons, sobre plataformes horitzontals muntades sobre plints en falca que 
absorbisquen el pendent. 

- Les bats, (o plataformes d'hissat), seran governades per a la seua recepció per mitjà 
de caps, mai directament amb les mans, en prevenció de colps i d'agreujaments. 

- Se suspendran els treballs sobre els faldons amb vents superiors als 60 Km/h., En 
prevenció del risc de caiguda de persones o objectes. 

- Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement, evitant sobrecàrregues, calçats 
per a evitar que roden i ordenats per zones de treball. 

- Els faldons es mantindran lliures d'objectes que puguen dificultar els treballs o els 
desplaçaments segurs. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
 
* Casc de seguretat homologat. 
* Bótes de seguretat. 
* Bótes de goma. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. 
* Guants de goma o P.V.C. 
* Arnés de seguretat. 
* Roba de treball. 
* Trages per a temps plujós. 
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1.6. FITXES. 
 
1.6.1. Oficis: 
 
TREBALLS EN TERRAPLENS 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Treballs de terraplenament del terreny fins a deixar-ho a cota de rasant definitiva. 
- Transport de terres a abocador. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caigudes des de la vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropell de persones. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Abans de l'inici dels treballs, inspeccione l'obra a fi de detectar possibles clavills o 
moviments del terreny. 
- No treballe prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
- Elimine els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres de la vora de la 
excavació. 

- Mantinga els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
 - Senyalitze el buidatge de l'excavació amb balisaments i tanques, a una distància mínima de 
2,00 metres. Si l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de l'obra i durant un 
breu termini de temps, es podrà senyalitzar amb algeps aquesta mínima distancia de 
seguretat de 2,00 metres. 

- Dispose passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc homologat. 
- Guants. 
- Botes impermeables de seguretat. 
 
TREBALLS EN EXPLANACIONS 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Treballs de desmunt i buidat de terres. 
- Transport de terres a abocador. 
RISCS MÉS FREQÜENTS: 
- Caigudes des de la vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropells de persones. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Abans de l'inici dels treballs, inspeccione l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments 
del terreny. 
- No treballe prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
- Elimine els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres de la vora de 
l'excavació. 
- Mantinga els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Senyalitze el buidatge de l'excavació amb balisaments i tanques, a una distància mínima de 
2,00 metres. Si l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de l'obra i durant un breu 
termini de temps, es podrà senyalitzar amb algeps aquesta mínima distancia de seguretat de 
2,00 metres. 
- Dispose passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Guants 
- Mono de treball 
- Botes 



TREBALLS EN TANCAMENTS. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caiguda de persones al mateix nivell i/o nivell inferior. 
- Xocs i colps contra objectes immòbils. 
- Sobreesforços o postures inadequades. 
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
- Dermatosi per contacte amb el ciment. 
- Contactes elèctrics. 
- Il·luminació inadequada. 
- Atrapament o xafada per o entre objectes. 
- Exposició a vibracions. 
- Exposició a soroll. 
- Colps i talls per objectes o ferramentes. 
- Xafades sobre objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Tinga cura en l'ocupació de compactadores mecànics per a evitar atrapaments o colps. -
Senyalitze les zones acabades de formigonar per a evitar accidents. 
- En el maneig del regle vibrant use protectors auditius. 
- Neteja i orde en l'obra. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Ulleres de protecció per a protegir-nos d'esguitades. 
- Botes de goma per a formigonat. 
- Guants de neopré en l'ocupació de formigó. 
 
1.6.2. Operadors de maquinària d'obra: 
MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ DE TERRES 

Compactadora 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Màquina de moviment autònom dotada de corró d'acer i d'un motor que origina vibracions en 
els corró per a accentuar la seua funció. La rodadura de la compactadora successivament 
sobre les diferents capes col·locades constitueix un excel·lent piconament. 
- És utilitzada per a la compactació preferentment de terrenys coherents, eixuts i humits, per a 
terres polsosos i materials disgregats. En ocasions s'utilitzen per a revestiments bituminosos i 
asfalts. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Bolcada. 
- Atropell. Atrapament. 
- Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, talls, etc.). 
- Vibracions. Soroll. Pols ambiental. 
- Caigudes a pujar o baixar de la màquina. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Inspeccione diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, 
direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 
- No transportat persones sobre la compactadora de rodes, per a evitar els riscos de caigudes 
o d'atropells. 
- No faça les labors de manteniment o de reparació de la maquinària amb el motor en marxa, 
en prevenció de riscos innecessaris. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Guants de cuiro. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Botes de goma o de PVC 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
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Compactadora de neumàtics 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Aparells remolcats amb motor autònom que són útils per a tota classe de terraplens, 
argilosos, arenosos, de grava, per al formigó àrid i per a revestiments bituminosos de 
carreteres. La suspensió de cada roda assegura una compactació excel·lent 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Bolcada. Atropell. Atrapament. 
- Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, talls, etc.). 
- Vibracions. Soroll. Pols ambiental. Caigudes a pujar o baixar de la màquina. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Inspeccione diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, 
direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 
- No transportar persones sobre la compactadora de rodes, per a evitar els riscos de caigudes 
o d'atropells. 
- No faça les labors de manteniment o de reparació de la maquinària amb el motor en marxa, 
en prevenció de riscos innecessaris. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Guants de cuiro. 
- Roba de treball. Vestits per a temps plujós. Botes de goma o de PVC 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
 
Picó vibrant 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA 
- Placa vibratòria de 200 a 600 kg que és útil per a terrenys polsegosos i terres compactes i 
eixuts. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Soroll. 
- Atrapament. Colps. 
- Explosió. Màquina en marxa fora de control. 
- Projecció d'objectes. Vibracions. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Sobreesforços. Talls. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Abans de posar en funcionament el picó assegures que estan muntades totes les tapes i 
carcasses protectores. Evitarà accidents. 
- El picó provoca pols ambiental. Regue sempre la zona a allisar, o utilitze una màscara de filtre 
mecànic recanviable antipols. 
- El picó produeix soroll. Utilitze sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa d'oït o 
quedar-se sord. 
- El picó pot atrapar un peu. Utilitze sempre calçat amb la puntera reforçada. -No deixe el picó a 
cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys. 
- La posició de guia pot fer-li inclinar l'esquena. Utilitze una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia. 
- El personal que haja d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos 
professionals propis d'aquesta màquina. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé homologat. 
- Guants de cuiro. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 
 
MAQUINÀRIA DE TRANSPORT DE TERRES 
Camió basculant 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Aquest tipus de camió s'utilitza per a transportar volums de terres o roques per pistes fora de 



tota classe de carretera o vial convencional. 
- La pista que uneix els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la 
circulació fins i tot l'encreuament d'ells. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropell de persones (entrada, eixida, etc.). 
- Xocs contra altres vehicles. 
- Bolcada del camió. 
- Caiguda (en pujar o baixar de la caixa). 
- Atrapament (obertura o tancament de la caixa). 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- La caixa bàixe-la immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans de mamprendre 
la marxa. 
- Les entrades i eixides a l'obra realitze-les amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de 
l'obra. 
- Si per qualsevol circumstància haguera de parar en la rampa, el vehicle quedarà frenat i 
calçat amb topes. 
- No carregue el camió per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per a 
previndre els riscos de sobrecàrrega. Romanga en la cabina durant la càrrega.  
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé (en abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra). 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
 
Camió transport 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- El vehicle automòbil comprèn una cubeta que bàscula cap a arrere o lateralment (en aquestos 
dos sentits o en un sol). La capacitat de la cubeta varia en funció de la potència del motor. Un 
camió de 5 T pot transportar de 3 a 3,5 m3 de runes (sense assentar) per viatge. Les majors 
màquines actuals tenen una capacitat de 18 m3, la qual cosa permet per a certs treballs 
particulars (pedreres, construcció d'autopistes, etc.) realitzar notables economies en temps de 
transport i càrrega. 
- Els camions de cubeta múltiple ofereixen interessants possibilitats en les obres de moviments 
de terres, quan és baixa la producció de l'excavadora. Permeten obtindre un rendiment òptim 
de la part motriu reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de l'excavadora. 
- La pista que uneix els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la 
circulació fins i tot l'encreuament d'ells. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropell de persones. 
- Col·lisions amb altres màquines. 
- Bolcada del camió. 
- Caigudes, per exemple en l'interior d'alguna rasa. 
- Caiguda de persones des del camió. 
- Colps i atrapaments en utilitzar les canaletes. 
- Caiguda d'objectes damunt del conductor o els operaris durant les operacions de buidat i 
neteja. 
- Colps amb el cubilot de formigó. 
- Els derivats dels treballs amb formigó. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Si es tractara d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha manejat, sol·licite les 
instruccions pertinents. 
- Abans de pujar a la cabina per a arrancar, inspeccione al voltant i davall del vehicle, per si hi 
haguera alguna anomalia. 
- Faça sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 
- Comprove els frens després d'un llavat o d'haver travessat zones d'aigua. 
- No circule per la vora d'excavacions o talussos. 
- Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el 
maneig de la maquinària. 
- No circule mai en punt mort. 
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- No circule massa pròxim al vehicle que el precedisca. 
- No transporte passatgers fora de la cabina. 
- Baixe el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb 
l'alçat. 
- No realitze revisions o reparacions amb el basculant alçat, sense haver-ho calçat 
prèviament. 
- Realitze totes les operacions que li afecten reflectides en les normes de manteniment. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé homologat per a treballs en l'exterior del camió. 
- Botes impermeables. Davantal impermeable. Guants impermeables. 
- Sabates adequades per a la conducció de camions. 
 
Dumper motobolquet 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Vehicle de caixa de descàrrega que pot bascular cap a arrere o lateralment. La capacitat de la 
caixa varia en funció de la potència del motor. 
- Existeixen en el mercat una gran diversitat de vehicles d'aquesta classe, per la qual cosa, 
elegirem el que es cenyisca millor a les nostres necessitats i nos presente millors rendiments i 
economia.  
- Una variant són els camions de cubeta múltiple. 
- Aquests ofereixen interessants possibilitats en les obres de moviments de terres, quan és 
baixa la producció de l'excavadora. També s'utilitza en les obres de reforma, enderroc, etc. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Bolcada de la màquina durant l'abocament. 
- Bolcada de la màquina en trànsit. 
- Atropell de persones. 
- Xoc per falta de visibilitat. 
- Caiguda de persones transportades. 
- Colps amb la maneta de posada en marxa. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES : 
- Amb el vehicle carregat ha d'abaixar-se les rampes d'esquena a la marxa, lentament i evitant 
frenades brusques. 
- No circule per pendents o rampes superiors al 20 per 100 en terrenys humits i al 30 per 100 
en terrenys eixuts. 
- Quan deixe estacionat el vehicle pare el motor i s'accione el freno de mà. Si està en pendent, 
a més calze les rodes. 
- En l'abocament de terres, o un altre material, al costat de rases i talussos ha de col·locar un 
tope que impedisca l'avanç del dumper més enllà d'una distància prudencial a la vora del 
desnivell, tenint en compte l'angle natural del talús. Si la descàrrega és lateral, el dit tope es 
prolongarà en l'extrem més pròxim al sentit de circulació. 
- Revise la càrrega abans d'iniciar la marxa observant la seua correcta disposició i que no 
provoque desequilibri en l'estabilitat del dumper. 
- No transporte peces (puntals, taulers i semblants) que sobreïsquen lateralment del cubilot del 
dumper.  
- No conduïsca els dúmpers a velocitats superiors als 20 km per hora. 
- No permet el transport de passatgers sobre el mateix, estarà directament autoritzat per 
 personal responsable per a la seua utilització i ha de complir les normes de circulació 
establides en el recinte de l'obra i, en general, s'atindrà al Codi de Circulació. 
- Mai pare el motor empleando la palanca del descompressor. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé. 
- Roba de treball. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Botes de seguretat. Botes de seguretat impermeables (zones enfangades). 
- Vestits per a temps plujós. 
 
 
 
 



MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES 
Excavadora frontal 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Aquest equip la capacitat del qual varia de 200 a 3000 litres permet excavar i carregar en 
terrenys blans, arenes etc. així com arreplegar la pedra arrancada i esmicolada amb explosius. 
- Aquest equip s'utilitza preferentment per a treballs en què l'excavació està per damunt de la 
superfície on s’assenta la màquina. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropell. 
- Bolcada de la màquina. 
- Xoc contra altres vehicles. 
- Cremades. 
- Atrapaments. Caiguda de persones des de la màquina. 
- Colps. Soroll propi i de conjunt. Vibracions. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Per a pujar o baixar de la màquina, utilitze els escalons i agafadors disposats per a tal funció, 
evitarà lesiones per caiguda. 
- No puje utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda.  
- Puge i baixe de la maquinària de forma frontal agarrant-se amb ambdues mans; és més 
segur.  
- No bote mai directament al sòl, si no és per perill imminent per a vosté. 
- No tracte de realitzar -ajustes- amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, 
pot sofrir lesiones. 
- No permeta que persones no autoritzades accedisquen a la màquina, poden provocar 
accidents o lesionar-se. 
- No treballe amb la màquina en situació d'avaria o semiavaría. Repare-la primer, després 
reincideix el treball. 
- Per a evitar lesiones, recolze en el sòl la cullera, pare el motor, pose el fre de mà i bloquege la 
màquina; a continuació realitze les operacions de servei que necessite. 
- No allibere els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal·lat els tacs 
d'immobilització en les rodes. 
- Vigile la pressió dels pneumàtics, treballe amb l'unflament a la pressió recomanada per el 
fabricant de la màquina. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuiro. Guants de goma o de PVC 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. Botes impermeables (terreny fangós). 

Pala carregadora 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Són pales muntades sobre tractor i aptes per a diversos treballs, però especialment per a 
moviment de terres. 
  - S'anomena pala carregadora, a la pala mecànica composta d'un tractor sobre erugues o 
pneumàtics equipat d'una cullera el moviment d'elevació de la qual s'aconsegueix mitjançant 
dos braços articulats. 
- La funció específica de les pales carregadores és la càrrega, transporte a curta distància i 
descàrrega de materials. 
- Es distingeixen tres tipus: 
a) Amb cullera dotada de moviment vertical. 
b) Amb cullera que descàrrega cap a arrere. 
c) Amb cullera dotada de moviments combinats horitzontals i verticals. 
- Alguna d'aquestes pales carregadores posseeixen moviment de rotació, però només són 
utilitzables en terrenys molt blans o terres prèviament esponjades. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropell. 
- Bolcada de la màquina. 
- Xoc contra altres vehicles. 
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- Cremades (treballs de manteniment). 
- Atrapaments. 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Colps.Soroll propi i de conjunt.Vibracions. 
- Pols. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Per a pujar o baixar de la màquina, utilitze els escalons i agafadors disposats per a tal funció, 
evitarà lesiones per caiguda. 
- No apuge utilitzant les llandes, cobertes cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda.  
- Puge i baixe de la màquina de forma frontal, agarrant-se amb ambdues mans, és més segur. 
- No bote mai directament al sòl. 
- No tracte de realitzar ajustes amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, 
pot sofrir lesiones. 
- No permeta que persones no autoritzades accedisquen a la màquina, provocarà accidents o l 
sessions. 
- Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el 
 maneig de la maquinària. 
- No treballe amb la màquina en situació d'avaria o semiavería. Repare-la primer, després 
reinicie el treball. 
- Per a evitar lesiones, recolze en sòl la cullera, pare el motor, pose el fre de mà i bloquege la 
màquina, a continuació realitze les operacions de servei que necessite. 
- No allibere els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs 
d'immobilització en les rodes. 
- Vigile la pressió dels pneumàtics; treballe amb l'unflament a la pressió recomanada per el 

fabricant de la màquina. 
- Es prohibeix que els conductors abandonen la màquina amb el motor en marxa. 
- Es prohibeix que els conductors abandonen la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en 
el sòl. 
- Es prohibeix transportar persones en l'interior de la cullera. 
- Es prohibeix arrancar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea 
d'operació de la pala. 
- Els conductors es cercioraran que no hi ha perill per als treballadors que es troben en l'interior 
de pous o rases pròxims al lloc d'excavació. 
- Als conductors es comunicarà per escrit la corresponent normativa preventiva, abans de l'inici 
dels treballs. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuiro.Guants de goma o de PVC 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant.Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
Retroexcavadora 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- La cullera de dents intercanviables i amb fulles laterals, està muntada en l’extremitat del braç, 
articulat al capdavant de ploma; aquesta al seu torn, està articulada sobre la plataforma. 
- L'operació de càrrega s'efectua per tracció cap a la màquina en tant que l'extensió del braç 
permet  la descàrrega. 
- Aquest equip permet una execució precisa, ràpida i la adreça del treball està constantment 
controlada. La força d'atac de la cullera és molt major que en la dragalina, la qual cosa permet 
utilitzar-la en terrenys relativament duros. Les terres no poden dipositar-se més que a una 
distància limitada per l'abast dels braços i les plomes. 
- L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col·locació de cables i de drenatge, 
es facilita amb aquest equip; l'amplària de la cullera és la que determina la de  la rasa. Aquesta 
màquina s'utilitza també per a la col·locació i instal·lació dels tubs i drenes de gran diàmetre i 
per a efectuar el farciment de l'excavació. 
- Quan el lloc disponible ho permeta s'utilitzarà aqueix mateix equip per a efectuar les 
excavacions en rasa requerides per a les fonamentacions d'edificis. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 



- Atropell. Bolcada de la màquina. Xoc contra altres vehicles. Atrapaments. 
- Caiguda de persones des de la màquina. 
- Colps. Soroll propi i de conjunt. Vibracions. Pols. 
- Cremades (treballs de manteniment). 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Per a pujar o baixar de la màquina, s'utilitzaran els escalons i agafadors disposats per a tal 
funció, evitarà lesiones per caiguda. 
- No apuge utilitzant les llandes, cobertes cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda. 
- Puge i baixe de la màquina de forma frontal, agarrant-se amb ambdues mans, és més segur.  
- No bote mai directament al sòl. 
- No tracte de realitzar ajustes amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, 
pot sofrir lesiones. 
- No permeta que persones no autoritzades accedisquen a la maquina, pot provocar accidents 
o lesionar-se. 
- Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig 
de la maquinària. 
- No treballe amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria. Repare-la primer, després 
reinicie el treball. 
- Per a evitar lesiones, recolze en sòl la cullera, pare el motor, pose el fre de mà i bloquege la 
màquina, a continuació realitze les operacions de servei que necessite. 
- No alliberarà els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal·lat els tacs 
d'immobilització en les rodes. 
- Vigilarà la pressió dels pneumàtics i treballarà amb l'unflament a la pressió recomanada pel 
fabricant de la màquina.  
- Es prohibirà que els conductors abandonen la màquina amb el motor en marxa.              
- Es prohibirà que els conductors abandonen la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en 
el sòl. 
- Es prohibirà transportar persones en l'interior de la cullera.  
- És prohibirà arrancar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea de 
operació de la pala. 
- Els conductors es cercioraran que no hi ha perill per als treballadors que es troben en l'interior 
de pous o rases pròxims al lloc d'excavació. 
- Als conductors es hi comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de  l'inici 
dels treballs. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuiro. Guants de goma o de PVC 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
Retropala o carregadora retroexcavadora 
DESCRIPCIÓ DE LA UNIDAD D'OBRA: 
- S'anomena retro quan la pala té cullera amb l'obertura cap avall. 
- La cullera de dents intercanviables i amb fulles laterals, està muntada en la extremitat del 
braç, articulat al capdavant de ploma; aquesta al seu torn, està articulada sobre la plataforma. 
- La cullera és fixa, sense comporta de buidatge, en certes màquines la ploma pot traslladar-se 
lateralment. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropell. Bolcada de la màquina. Xoc contra altres vehicles. 
- Cremades. Atrapaments. 
- Caiguda de persones des de la màquina. Colps. 
- Soroll propi i de conjunt. Vibracions. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Per a pujar o baixar de la màquina, utilitze els escalons i agafadors disposats per a tal funció, 
evitarà lesiones per caiguda. 
- No puge utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda. 
- Puge i baixe de la maquinària de forma frontal agarrant-se amb ambdues mans; és més 
segur.  
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- No bote mai directament al sòl, si no és per perill imminent per a vosté. 
- No tracte de realitzar -ajustes- amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, 
pot sofrir lesiones. 
- No permeta que persones no autoritzades accedisquen a la màquina, poden provocar 
accidents o  lesionar-se. 
- No treballe amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria. Repare-la primer, després 
reincideix el treball. 
- Per a evitar lesiones, recolze en el sòl la cullera, pare el motor, pose el fre de mà i bloquege la 
màquina; a continuació realitze les operacions de servei que necessite. 
- No allibere els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal·lat els tacs 
d'immobilització en les rodes. 
- Vigile la pressió dels pneumàtics, treballe amb l'unflament a la pressió recomanada pel 
fabricant de la màquina. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuiro. Guants de goma o de PVC 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
OPERADORS DE XICOTETA MAQUINÀRIA 
Compressor 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Encara que el compressor és una part del grup, per extensió s'anomena compressor al grup 
moto compressor complet. 
- Un compressor és un aparell la missió del qual és produir aire comprimit, generalment a 7 
Bars, que és el que necessiten per al seu funcionament els martells o perforador pneumàtics. 
- El grup moto-compressor està format per dos elements bàsics: el compressor, la missió del 
qual és aconseguir un cabal d'aire a una determinada pressió. El motor, que amb la seua 
potència a un determinat règim transmet el moviment al compressor. 
- Els  factors a tindre en comptes per a determinar el compressor adequat a les necessitats de 
la obra són: La pressió màxima de treball i el cabal màxim d'aire. 
- La pressió de treball s'expressa en Atm. (Atmòsferes) i és la força per unitat de superfície 
(Kg/cm2) que necessiten les ferramentes per al seu funcionament. 
- El cabal d'aire és la quantitat que ha d'alimentar a la ferramenta, a una determinada pressió, 
per al bon funcionament d'aquesta i es mesura en m3/minut. 
- La pressió de treball del compressor la fixa l'equip, màquina o ferramenta que treballa 
connectada a ell. 
- Si el motor alimenta diversos equips que treballen a diferents pressions el compressor haurà 
de tindre la pressió de l'equip de major pressió. Protegint-se amb un manòmetre-reductor els 
equips que treballen a una pressió excessiva. 
 - Per a calcular el cabal d'aire lliure que necessita l'obra, hem de sumar el consum d'aire de 
 tots els equips, en litres per minut. Al valor obtingut se li aplicarà un factor de simultaneïta. 
També hem de tindre en comptes una reserva per a possibles ampliacions. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Bolcades. 
- Atrapamientos de persones. 
- Despreniment durant el seu transport en suspensió. 
- Soroll. 
- Ruptura de la mànega de pressió. 
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics del motor. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- El compressor no lo coloque ni arrossegue a menys de 2 metres de la vora dels talusos. 
- El transport per suspensió realitze-ho amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge. 
- El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es puga 
desplaçar per si sol. 
- Mentre funcione, les carcasses estaran en tot moment en posició de tancat. 
- A menys de 4 metres de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius. 
- Si és possible, els compressors situe-los a una distància mínima de 15 m. del lloc de treball. 



- El combustible pose-ho amb la màquina parada. 
- Les mànegues de pressió estaran en tot moment en perfecte estat. L'encarregat de seguretat 
o l'encarregat d'obra vigilarà l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seua substitució. 
- Els mecanismes de connexió façals amb els ràcords corresponents, mai amb fils d'aram. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Mono de treball. 
- Casc de polietilé homologat. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de treball. 

Martell neumàtic 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Martell d'aire comprimit, treballa amb cisells de totes les formes proporcionant-li l'energia un 
èmbol accionat per aire comprimit. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Projecció de fragments procedents del material que s'excava o tritura, o de la pròpia 
ferramenta. 
- Colps amb la ferramenta a la persona que la manipula o als companys. 
- Impactes per la caiguda del martell damunt dels peus. 
- Contusions amb la mànega d'aire comprimit. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Les mànegues d'aire comprimit sitúe-les de forma que no dificulten el treball dels obrers ni el 
pas del personal. 
- Les mànegues pose-les alineades i, si és possible, fixes als testeros del túnel, deixant lliure la  
part central. Si és inevitable el pas de camions o qualsevol altre vehicle per damunt de les 
mànegues, protegeix-les amb tubs d'acer. 
- La unió entre la ferramenta i el porta-ferramentes quedarà ben assegurada i comprove el 
perfecte adaptament abans d'iniciar el treball. 
- No convé realitzar esforços de palanca o una altra operació semblant amb el martell en 
marxa.  
- Verifique les unions de les mànegues i assegurar-se que estan en bones condicions. 
- Tanque el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé homologat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de treball. 
- Ulleres de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Màscara amb filtre recanviable. 
 
Martell demolidor 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Quant a tipologia d'accessoris es pot parlar de: Broques en corona de creu, cincels, 
ferramenta de reparació, barres de perforar, adaptadors de broques, de corones i útils per a 
col·locació de tacs. 
- Com a característiques es pot dir que la lubricació és mitjançant greix, estan proveïts de doble 
aïllament elèctric en previsió de possibles accidents baix tensió, i aquest últim generalment va 
proveït d'un sistema que permet la rotació en un moment determinat el que facilita la 
col·locació de tacs autoperforantes. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Lesiones per sorolls. Lesiones per vibració i percussió. 
- Projecció de partícules. 
- Colps per diverses causes en el cos en general. 
- Electrocució (en les elèctriques). 
- Incendi per curt circuit. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Alimente el corrent a baixa tensió (no superior a 50 v) 
- Col·loque adequadament la màquina quan no treballe. 
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- Controle els diversos elements que es compon. 
- Dote'l de doble aïllament. 
- Dote al martell d'un interruptor de ressort, de forma que la maquinària funcione estant 
pressionat constantment l'interruptor. 
PROTECCIONS  PERSONALS: 
- Protector acústic o taps. Cinturó antivibratori. 
- Mànegues. 
- Ulleres antipartícules. 
- Guants de cuiro. 
- Botes normalitzades. Cinturó de seguretat. Corrioles de seguretat. 
- Màscares. 
 
Amoladores 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Projecció d'objectes. 
- Talls. Xafades sobre objectes. Contactes elèctrics. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- L'amoladora ha d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
- Col·loque adequadament la màquina quan no treballe. 
- Controle els diversos elements que es compon. 
- Una vegada a l'any revíse-la. 
- Quan no s'utilitze guarde-la descarregada en el seu allotjament corresponent. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé homologat. Guants de treball. Ulleres de seguretat. 
- Traje impermeable per a ambients plujosos. 
- Protectors auditius. 
- Màscara per a treballs amb pols. 
 
Grups electrògens 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el 
subministrament d'electricitat que procedeix de la xàrcia general quan lo aconsellen o exigeixen 
les necessitats de l'obra. 
- En ocasions l'ocupació dels generadors és imprescindible per l'absència de xàrcia elèctrica en 
les proximitats i en altres casos pel fet que la demanda total de KW de l'obra és superior a qui 
pot oferir la xàrcia general. 
- A més d'aquests casos en què l'ús de generadors elèctrics és obligatori, hi ha altres en què la 
proximitat de la xàrcia general no és condició suficient per a connectar amb ella, ja que les 
despeses de l'enganxall a la dita xàrcia i l'estés de línia, així com el cost per KW, pot aconsellar 
la utilització de sistemes propis de producció d'energia elèctrica. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS.          
Electrocució (en les elèctriques).   Incendi per curt circuit. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes 
de protecció que està dotat per a contactes elèctrics indirectes. 
 - Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadro auxiliar   
d'obra, dotat amb un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per a el 
circuit d'enllumenat, posant a terra, tant al neutre del grup com al quadro. 
- Tant la posada en obra del grup, com les seues connexions a quadres principals o auxiliars, 
haurà d'efectuar-se amb personal especialitzat. 
- Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuga del 
motor i atrapaments en operacions de manteniment. 
- El soroll es podrà reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball.        - 
Referent al risc d'intoxicació la seua ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments 
tancats o mal ventilats. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Protector acústic o taps. 
- Guants aïllants per a baixa tensió. Botes protectores de riscos elèctrics. 



- Casc de seguretat. 
 
1.6.4. Primers auxilis 
ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 
PASSOS A SEGUIR: 
- Davant d'un accident s'actuarà amb serenitat i s'apartarà als curiosos. 
- Si perd el coneixement haurà de ser gitat amb el cap al mateix nivell que la resta del cos. Si té 
la cara congestionada, llavors, el cap haurà d'alçar-se. Si es presenten boçades, se li posarà el 
cap de costat. 
- Cal abrigar al lesionat i descordar-li i afluixar-li les peces que puga oprimir-lo, encara que siga 
lleugerament.  
- Es manejarà al ferit amb precaució sent molt important que se li tranquil·litze i anime.  
- Si la roba cobreix la zona de la lesió, haurà d'eliminar-se aquesta part de la peça tallant o 
esgarrant la tela. 
- No se li donarà beguda a una persona inconscient. Encara amb el coneixement recobrat no 
han de donar-se begudes alcohòliques. 
- El transport es farà de forma adequada. Si els primers auxilis foren correctes, és preferible, 
abans de realitzar el transport, esperar l'arribada del metge al lloc de l'accident. 
- La posició convenient durant l'elecció del mitjà de transport i l'evacuació és fonamental. Així 
en casos molt aguts pot ser imprescindible l'helicòpter i, en certs casos greus, una ambulància 
quiròfan. El vehicle es conduirà amb cautela. De ser possible s'avisarà, amb antelació, al 
Centre Hospitalari receptor l'arribada de l'accidentat. 
NORMA DE COMPORTAMENT DAVANT D'UNA FERIDA I HEMORRÀGIES INFECCIÓ 
A) Les dos grans complicacions de les ferides són: infecció I HEMORRÀGIA. 
B) Per a evitar la infecció, és necessari realitzar una primera cura correcta. El que ha de 
practicar-la deu, si és possible, llavar-se acuradament les mans amb sabó, fregant-se-les 
seguidament amb alcohol. 
C) Els instruments que hagen d'utilitzar-se hauran d'esterilitzar-se bullint-los o, si això no és 
possible, flamejant-los amb alcohol. No haurà de tocar-se una ferida amb les mans o objectes 
bruts. 
D) En cas d'erosions i ferides superficials, es procedirà del següent mode: Eliminar la terra i 
cossos estranys, sotmetent la ferida al doll d'una solució antisèptica (aigua oxigenada, etc.); 
netejar la zona lesionada amb una gasa, agarrant-la amb pinces estèrils, anant sempre des del 
centre de la ferida a les vores; si els cossos estranys estan enclavats, no ha d'intentar-se la 
seua extracció. Una vegada efectuada la neteja es pinzella amb mercromina, o preparat 
semblant, recobrint la ferida amb tiretes o mitjançant una gasa estèril, que es fixa amb unes 
voltes de bena o esparadrap. 
E) Una vegada practicada aquesta cura, per lleu que siga la ferida, sempre serà visitat a 
l'accidentat per un metge, qui decidirà sobre la conveniència de practicar una profilaxi 
antitetànica. 
F) Hi ha ocasions en què presenten certes classes de ferides que exigeixen cures especials i 
que han de ser ateses pel metge amb la major rapidesa possible. 
G) Davant d'una ferida profunda del ventre es procedirà de la següent forma: Gitar al ferit sobre 
l'esquena; col·locar sobre la ferida un gran apòsit que li cobrisca per complet (pot utilitzar-se 
una tovalla neta doblada una o dues vegades sobre si mateixa i fixada al ventre amb una altra, 
arrollada com sí es tractara d'una faixa subjecta amb tires d'esparadrap o imperdibles). Cal 
intentar reintroduir els intestins en el ventre si s'hagueren eixit del mateix, limitant-se a cobrir-
los, com s'ha assenyalat, amb una cura estèril o una tovallola Una vegada col·locada la cura, 
és convenient mantindre calent al ferit per mitjà de mantes. No cal donar de beure al lesionat, 
permetent només que es mulle els llavis. La posició més apropiada per al trasllat és la de 
semisentat amb els genolls doblegats. 
H) Les ferides penetrants del pit, produeixen habitualment una gran dificultat respiratòria. 
La conducta a seguir és la mateixa que hem assenyalat en l'apartat anterior. 
1) En les ferides de cara, s'inclinarà el cap del lesionat cap a avant per a impedir que la sang 
vaja a la gola, amb el consegüent perill d'asfíxia. Posteriorment es procedirà com hem 
assenyalat en l'apartat D. 
HEMORRÀGIES 
A) En presència d'una hemorràgia intensa s'actuarà de la següent forma prestant els auxilis 
amb rapidesa: Sé feta al lesionat sobre el sòl i es descobreix la ferida tallant o esgarrant els 
vestits; sense intentar desinfectar-la, es col·locarà sobre la ferida una cura eixuta, comprimint la 
zona que sagna i elevant el membre ferit. Posteriorment es fixa la cura eixuta per mitjà d'una 
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bena. 
B) En general, una bona cura compressiva bastaria per a detindre l'hemorràgia. Si aquesta 
continua i travessa la cura, sense llevar aquest apòsit es col·locarien altres i se subjectarien 
amb força. 
C) Si persisteix l'hemorràgia, o si ja des del primer instant té les característiques de 
l'hemorràgia arterial, ha de practicar-se una compressió manual immediata. Aquesta 
compressió ha d'efectuar-se en uns punts concrets, situats entre la ferida i l'arrel del membre. 
D) Si la compressió resulta penosa, en els casos d'hemorràgia dels membres s'utilitzarà el 
garrot o torniquet, el qual ocupació entranya certs perills. 
E) El garrot està constituït per un tub o tira de goma o de qualsevol altre material elàstic. El 
torniquet aquesta format per un tros de tela. L'un i l'altre per damunt de la ferida que sagna, 
entre aquesta i l'arrel del membre. La seua pressió ha de reduir considerablement l'hemorràgia. 
 F) Una vegada col·locat el garrot o torniquet, ha de traslladar-se al ferit urgentment a un Centre 
Hospitalari, gitat, amb el cap baixa i procurant que no es refrede. 
G) Durant el trasllat, ha d'afluixar-se el garrot o torniquet cada vint minuts i cas que l'hemorràgia 
haguera cessat es mantindrà fluix, però estant previnguts per a estrényer-ho si aquesta es 
presenta de nou. 
H) Si la persona que ha posat el garrot o torniquet no puga acompanyar al ferit, haurà de 
col·locar damunt de l'accidentat un paper que diga: Extrema urgència, garrot col·locat a la x 
hores, i x minuts. 
 
ASSISTÈNCIA MÈDICA 
- L'Empresa contractista tindrà el seu centre d'assistència o mútua. 
- El telèfon d'Emergències és el 112. 
- Les mesures preses per a realitzar en el mínim temps possible l'evacuació de l'accidentat 
 que present lesiones greus són les següents: 
 * En l'obra sempre hi haurà un vehicle per a poder fer el trasllat a l'hospital. 
 * En la caseta d'obra existirà un pla de la zona on s'identificaran les rutes als 
 hospitals més pròxims. 
 * Rètol amb tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers, ambulàncies,
 etc. 
 * Telèfon mòbil. 
- En determinats llocs de l'obra degudament senyalitzats es deixarà un maletí de primers auxilis 
amb els articles que s'especifiquen a continuació: 
 * Desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, venda, 
 esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'usar i tirar. 
 * També s'instal·laran una sèrie de rètols on se subministre la informació necessària per a 
conèixer els centres assistencials, la seua adreça, el telèfon de contacte, etc. 
 
 
COMUNICACIONS EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 
A.) Accident lleu. 
- Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
- A la Adreça d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 
adequades. 
- A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
B.) Accident greu. 
- Al Coordinador de seguretat i salut. 
- A la Adreça d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 
adequades. 
- A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
C.) Accident mortal. 
- Al Jutjat de Guàrdia. 
- Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
- A la Adreça d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 
adequades. 
- A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
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1.8. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
1.8.1. Balises 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Consisteix a fer visibles els obstacles o objectes que puguen provocar accidents. 
- En particular, s'usen en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, 
col·locar un pal etc. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Atropells. 
- Colps. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- És un senyal fix o mòbil que es posa en funcionament per a indicar llocs perillosos. 
- En obra se solen utilitzar senyals lluminosos roges o dispositius reflectors groc ataronjat.  
- En obres situades en la calçada, s'aconsella posar llums parpellejants en cada angle exterior. 
Si l'assetjat és total s'han d'utilitzar balises que emeten llum roja. En els altres casos, s'hauran 
d'utilitzar balises amb llum groga ataronjada. 
- La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no seriós anirà 
proveïda d'un pictograma sobre un fons determinat. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé. 
- Guants de cuiro. 
- Roba de treball. 
 
1.8.2. Barana de seguretat tipus ajuntament 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- S'utilitzaran baranes tipus ajuntament per a condemnar l'accés a les zones on vagen a 
realitzar-se treballs. Tindrà la resistència adequada per a la retenció de persones. 
- En els accessos zones tancades, a més de la barana tipus ajuntament es col·locaran senyals 
de -Prohibit el pas-. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors. 
- Sobreesforços. 
- Colps o talls per maneig de la barana tipus ajuntament. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral de les rases es realitzarà mitjançant 
la col·locació de baranes tipus ajuntament. 
- La disposició es realitzarà segons el que disposa Plans. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé. 
- Bótes de seguretat. 
- Guants de cuiro impermeabilitzats. 
- Guants de goma o PVC  
- Cinturó de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
1.8.3. Passarel·les de seguretat 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Protecció col·lectiva molt usada per a accedir a l'obra o per a salvar desnivells. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caigudes a distint nivell. 
- Caigudes al buit. 
- Els derivats de desplaçaments incontrolats del bastida. 
- Atrapaments. 



- Sobreesforços. 
- Els inherents al treball que ha d'exercir-se sobre ells. 
- Altres. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Quan siga necessari disposar passarel·les per a accedir a les obres o per a salvar desnivells, 
aquestes hauran de reunir les següents condicions: 
a) La seua amplària mínima serà de 60 cm. 
b) Els elements que la componen estaran disposats de manera que ni es puguen separar entre 
si, ni puguen lliscar dels seus punts de suport. Per a això és convenient disposar de topalls en 
els seus extrems, que eviten lliscaments. 
c) Es col·locaran en els seus costats oberts, baranes resistents de 90 cm. d'altura amb llistó 
intermedi i sòcols de mínim 15 cm d'altura. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de seguretat. 
- Bótes de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Roba de treball. 
 
1.8.4. Senyalització 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Qualsevol obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat 
que indiquen i facen conèixer per endavant tots els perills. 
- El pla de senyalització ha d'elaborar-se d'acord amb principis professionals de les tècniques 
publicitàries i del coneixement de] comportament de les persones als que va dirigida la 
senyalització, i especialment, 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, compleixen 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'aqueixos senyals. 
SENYALITZACIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ: 
 La senyalització d'obres d'edificació, és de tots els centres de treball, la més 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 edificatòria i el que és intern o extern a 
la mateixa. 
- 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 pannells, 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 mitjançant 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 visual 
ment. Els senyals de tràfic són un bon exemple. 
- Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol utilitzar-se en 
vehicles o màquines mitjançant 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 els que s'entropessa avisant d'altres 
perills majors, Per exemple cordells, baranes, etc. 
MITJOS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN EDIFICACIÓ:  
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- Els mitjans més corrents a adoptar en l'organització d'una obra són els encaminats a la 
senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de xiulets, certs productes poden 
emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans 
utilitzats freqüentment estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que 
cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjos de senyalització: 
1) TANCA: Són delimitacions físiques mitjançant barreres resistents, de dimensió variable 
segons el cas. La tanca clàssica consisteix en pannells prefabricats de xapa metàl·lica 
subjectes sobre muntants clavats en el sòl, solen delimitar l'interior de l'exterior incorporant les 
portes d'entrada-eixida a l'obra. 
- Dins de l'obra solen muntar-se tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que zones de perill 
ha de complementar-se amb senyals del perill previst. 
2) BALISAMENT: Consisteix en fer visibles els obstacles o objectes que puguen provocar 
accidents. En particular, s'usen en la implantació de xicotets treballs temporals com per a obrir 
un pou, col·locar un pal, etc. 
3) SENYALS: Les típiques o pròpiament dites senyals. Responen a convenis internacionals. 
L'objectiu universalment admès és que siguen conegudes per tots. Solen basar-se en la 
percepció visual i, donada la seua importància, insistirem en les seues bases de formació, 
com són el color, la forma del senyal i els esquemes que se'ls incorporen, amb independència 
de la grandària. 

4) ETIQUETES: Es basen en la paraula escrita complementada algunes vegades amb dibuixos 
o esquemes. Les frases es poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills 
o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Sobreesforços. 
- Cremades. 
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals. 
- Colps o talls per maneig de xapes metàl·liques. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- 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.). 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Roba de treball amb franges reflectores. 
- Guants preferiblement de cuiro. 
- Bótes de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
 
1.8.5. Tanca d'obra 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de la parcel·la segons plans i abans de l'inici de 
l'obra. 
- Les condicions del tanca hauran de ser: 
- Tindrà 2 metres d'altura. 
- Portó d’accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de personal. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Xafades sobre objectes. 
- Xocs i colps contra objectes immòbils. 
- Colps i talls per objectes o ferramentes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius. 
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
- Exposició al soroll. 
- Il·luminació inadequada. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
- Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 



- Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
- Cartell d'obra. 
PROTECCIONS PERSONALS:   
- Guants de neopré. 
- Mona de treball. 
- Casc de seguretat. 
 
1.8.6. Instal·lació elèctrica provisional 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, 
els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se aquesta circumstància amb un 
comprovador de tensió. 
- Les ferramentes estaran aïllades. 
- Les ferramentes elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió 
inferior a 50 v. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Ferides punxants en mans. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Electrocució; contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 
- Treballs amb tensió. 
- Intentar treballar sense tensió però sense cerciorar-se que està efectivament interrompuda o 
que no pot connectar-se inopinadament. 
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
- Usar equips inadequats o deteriorats. 
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics 
indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció elegit és 
el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 
diferencials ). 
Normes de prevenció tipus per als cables. 
- El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord a la càrrega elèctrica que 
ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim i 
sense defectes apreciables (esgarrons, repelassos i semblants). No s'admetran trams 
defectuosos en aquest sentit. 
- La distribució des del quadro general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà 
mitjançant canalitzacions soterrades. 
- En cas d'efectuar-se estès de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una altura mínima de 
2 m. en els llocs peatonales i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
- L’estès dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà 
soterrat. Se senyalitzarà el -pas del cable- mitjançant una cobrició permanent de taulers que 
tindran per objecte el protegir mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del 
-pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 50 cm.; el cable 
anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid curvable en 
calent. 
 
Cas de tindre que efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte: 
- Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantindre en el sòl. 
- Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions  
normalitzades estancs antihumitat. 
- Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments normalitzats 
estancs de seguretat. 
- La interconnexió dels quadres secundaris en planta baixa, s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions soterrades, o bé mitjançant mànegues, en este cas seran penjat a una altura 
sobre el paviment entorn de els 2 m, per a evitar accidents per agressió a les mànegues per ús 
arran de terra. 
- El traçat  de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 
subministrament provisional d'aigua a les plantes.   
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- Les mànegues de d'allargador. 
- Si són per a curts períodes de temps, podran emportar-se esteses pel sòl, però acostades als 
paraments verticals. 
 - S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants 
termorretràctiles, amb protecció mínima contra dolls d'aigua (protecció recomanable IP 447). 
 
Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 - S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 - Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta de 
entrada amb pany de seguretat. 
 - Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seua porta un senyal normalitzat de  
perill, electricitat-. 
 - Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de -peus 
drets- estables. 
 
Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
- Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pastell de seguretat (amb clau), 
segons norma UNEIX- 20324. 
- A Pesar de ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció addicional. 
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
- Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de -perill, electricitat-. 
- Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a  peus drets- 
ferms. 
- Posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, en 
nombre determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable IP. 447). 
- Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavatge elèctric d'obertura. 
Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia. 
- Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permeta deixar-les 
sense tensió quan no hagen de ser utilitzades. 
  - Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 
clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que siga 
possible, amb enclavatge. 
- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina 
ferramenta. 
- La tensió sempre estarà en la clavilla -femella-, mai en la -mascle-, per a evitar els contactes 
elèctrics directes. 
- Les preses de corrent no seran accessible sense l'ocupació d'útils especials o estaran 
incloses davall coberta o armaris que proporcionen grau semblant d'inaccessibilitat. 
Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
- La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plans com 
necessaris: El seu càlcul s'ha efectuat sempre minorant a fi que actuen dins del marge de 
seguretat; és a dir, abans que el conductor a què protegeixen, arribe a la càrrega màxima 
admissible. 
- Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de presa de corrent dels 
quadres de distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines- 
ferramenta de funcionament elèctric, tal com queda reflectit en l'esquema unifilar. 
- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmicos. 
- Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 
- Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 
300 mA.- (segons REBT) -Alimentació a la maquinària. 
30 mA.- (segons REBT) -Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
30 mA.- Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
- L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 v. mitjançant transformadors de seguretat, 
preferentment amb separació de circuits. 
Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
 - La xàrcia general de terra haurà d'ajustar-se a les especificacions detallades en la Instrucció 



MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots aquells 
aspectes especificats en la Instrucció MA.BT.O23 mitjançant els quals puga millorar-se la 
instal·lació. 
- Cas de tindre que disposar d'un transformador en l'obra, serà dotat d'una presa de terra 
ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica 
subministradora en la zona. 
- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.  
- El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
 - La presa de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a ubicar al 
costat del quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la 
instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l'edifici es trobe realitzada, serà 
aquesta la que s'utilitze per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 
- El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres usos. Únicamente podrà utilitzar-se conductor o cable de 
coure despullat de 95 mm de secció com a mínim en els trams soterrats horitzontalment i que 
seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 
- La xàrcia general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació incloses les unions a 
terra dels carrils per a estada o desplaçament de les grues. 
 - Cas que les grues pogueren aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta tensió sense 
apuntalament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de 
ser elèctricament independent de la xàrcia general de terra de la instal·lació elèctrica 
provisional d'obra. 
- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els protecció. La 
resta de carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a alimentats mitjançant 
transformador de separació de circuits, mancaran de conductor de la xàrcia general de terra. 
- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i 
eficàcia siga el requerit per la instal·lació. 
- La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o 
conductor) aigua de forma periòdica. 
- El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta 
practicable. 
 
Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 
- Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xàrcia general de terra 
mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, excepte 
els utilitzats amb xicotetes tensions, seran de tipus protegit contra els dolls d'aigua (Grau de 
protecció recomanable IP.447). 
- L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establides en les Ordenances de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el Treball.    - La 
il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre -peus drets- ferms. 
- L'energia elèctrica que haja de subministrar-se a les llums portàtils per a la il·luminació  
separació de circuits que la reduïsca a 24 volts. 
- La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m, mesurats des de la superfície 
de suport dels operaris en el lloc de treball. 
- La il·luminació dels talls, sempre que siga possible, s'efectuarà croada a fi de disminuir 
ombres. 
- Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació 
elèctrica provisional d'obra. 
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en possessió de 
carnet professional corresponent. 
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es 
detecte una fallada, moment en què se la declararà -fora de servei- mitjançant desconnexió 
elèctrica i el penge del rètol corresponent en el quadro de govern.         
- La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
- Es prohibeixen les revisions o reparacions davall corrent. Abans d'iniciar una reparació se 
desconnectarà la màquina de la xàrcia elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol 
visible, en el que es llija: -NO CONNECTAR, HÒMENS TREBALLANT EN LA XÀRCIA-. 
- L'ampliació o modificació de línies, quadres i semblants només l'efectuaran els electricistes. 
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Mesures de protecció: 
- Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de 
la excavació (poden ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents). 
- Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la 
pluja. 
- Els pals provisionals dels que penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m 
(com a norma general), del bord de l'excavació, carretera i semblants. 
- El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no siga la 
rampa  d'accés, per a vehicles o per al personal, (mai al costat d'escales de mà). 
- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o 
de clau) en servei. 
- No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar -
cartutxos fusibles normalitzats- adequats a cada cas, segons s'especifica en plans. 
PROTECCIONS PERSONALS:  
- Casc de polietilé, per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i en llocs amb risc de 
caiguda d'objectes o de colps. 
- Botes aïllants d'electricitat (connexions). 
- Botes de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat. 
- Banqueta de maniobra. 
- Estora aïllant. 
- Comprovadors de tensió. 
- Ferramentes aïllants. 
 
 
1.9. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
1.9.1. Protecció anticaigudes 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
- L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.O. 1407/1992, de 20 de novembre-. 
-les Normes EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, 
EN-364 I EN-365, estableixen requisits mínims que han de complir els equips de protecció 
contra caigudes d'altures, per a ajustar-se als requisits del R.O. 1407/1992. 
- En tot el treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà perceptiu l'ús del Cinturó de 
Seguretat. 

LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS QUE PODEN REQUERIR LA 
UTILITZACIÓ D'AQUESTS EQUIPS. 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
- Treballs en cabines de conductor d'estibadors amb ganxo elevadora. 
- Treballs en emplaçaments de torres de perforació situats en altura. 
- Treballs en pous i canalitzacions. 
 
1.9.2. Protecció del cap 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
- L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.O. 1407/1992 de 20 de Novembre). la Norma 
UNEIX-397, estableix-los requisits mínims (assajos i especificacions) que han de complir 
aquests equips, d'acord amb el RO 1407/1992. 
- El Real Decret té per objecte establir les disposicions precises per al compliment de la 
Directiva del Consell 89/686/CEE, de 21 de desembre de 1989 (publicada en el -Diari Oficial de 
les Comunitats Europees- de 30 de desembre) referent a l'aproximació de les legislacions dels 



Estats membres relatives als equips de protecció individual. 

CONSERVACIÓ DEL CASC: 
- És important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja. 
- No cal oblidar que la transpiració del cap és abundant i com a conseqüència l'arnés i les 
bandes d'amortiguació poden estar alterades per la suor. Serà necessari comprovar no sols la 
neteja del casc, sinó la solidesa de l'arnés i bandes d'amortiguació, substituint aquestes en el 
cas del menor deterioració. 

LLISTA INDICATIVA I NO EXHAUSTIVA D'ACTIVITATS I SECTORS D'ACTIVITATS QUE 
PODEN REQUERIR LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Obres e construcció i, especialment, activitats en, davall o prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i 
demolició. 
- Obres en fosses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 
- Activitats prop de mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
 
1.9.3. Protecció de les extremitats inferiors 
 
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
- L'equip de protecció haurà d'estar certificat i posseir la -marca CE- segons RD 
1407/1992 de 20 de Novembre. 
- Deuran sèrie d'aplicació les Normes EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que estableixen els 
requisits mínims -assajos i especificacions que han de complir els EPIS-. 
  -  El Diari Oficial de la Comunitat Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consell, de 30 de 
novembre d'1.989, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual -tercera Directiva específica 
d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE i 89/656/CEE en el seu annex 
11, ens mostra una llista indicativa i no exhaustiva d'activitats que poden requerir la utilització 
d'equips de protecció individual del peu. 

Calçats de seguretat amb sola antiperforant : 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguen encofrat i 
desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzemament. 
- Obres de teulada. 
 
1.9.4. Protecció de les extremitats superiors 
 
PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
El diari Oficial de les Comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de 
novembre de 1989 relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball d'EPIS en el seu annex 1I1 ens mostra una llista d'activitats i 
sectors d'activitats que puguen requerir la utilització d'equips de protecció individual dels 
braços i les mans. 
A) Guants: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, però no en utilitzar màquines, quan existeixca el 
risc que el guant quede atrapat. 
- Manipulació a l'aire de productes àcids o alcalins. 
B) Guants de metall trenat: 
- Substitució de fulles en les màquines de tallar. 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes 
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381 , EN-142 I EN-510, estableixen els requisits mínims que ha 
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de complir la protecció per a ajustar-se al citat Reial Decret. 
1) La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, mànegues, mitenes 
i maneguins seleccionats per a previndre els riscos existents i per a evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
2) Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinilo, cuiro assaonat 
al crom, amiant, plom o malla metàl·lica segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
3) En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmes de les mans, 
utilitzant-se a l'efecte dediles o manoples. 
4) Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxú, 
neopré o matèries plàstiques que porten indicat en forma indeleble el voltatge màxim per a 
el qual han sigut fabricats. 
5) Els guants i maneguins en general, mancaran de costures, clavills o qualsevol deformació o 
imperfecció que minve les seues propietats. 
- Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no 
disminuïsquen les seues característiques ni produïsquen dermatosi. 
- Les manyoples, evidentment, no serveixen més que per al maneig de grans peces. 
- Les característiques mecàniques i fisioquímiques del material que componen els guants de 
protecció es defineixen pel gruix i resistència a la tracció, a l'esquinç i al tall. 
- La protecció dels avantbraços, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos  
materials que els guants; sovint el maneguí és solidari amb el guant, formant una sola peça que 
a vegades sobrepassa els 50 cm.  
6) Aïllament de les ferramentes manuals usades en treballs elèctrics en baixa tensió.  
- Ens vam referir a les ferramentes d'ús manual que no utilitzen més energia que la de l'operari 
que les usa. 
- Les alteracions sofertes per l'aïllament entre -10°C i +50°C no modificarà les seues 
característiques de forma que la ferramenta mantinga la seua funcionalitat. El recobriment 
tindrà un gruix mínim d'1 mm. 
- Portaran en caràcters fàcilment llegibles les següents indicacions:a) Distintiu del 
fabricant. b) Tensió màxima de servei 1000 volts. 
 
1.9.5. Protecció de l'aparell auditiu 
 
PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
- D'entre totes les agressions, que està sotmés l'individu en la seua activitat laboral, el soroll, 
és sense cap gènere de dubtes, la més freqüent de totes elles. 
- El sistema auditiu té la particularitat, gràcies als fenòmens d'adaptació de contraure certs 
músculs de l'oïda mig i limitar parcialment l'agressió sonora del soroll que es produeix. 
-Les conseqüències del soroll sobre l'individu poden, a banda de provocar sorderes, afectar a 
l'estat general del mateix, com una major agressivitat, molèsties digestives, etc. 
- El RD 1316/89 sobre -Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de la 
exposició al soroll durant el treball- estableix les condicions, àmbit d'aplicació i 
característiques que hauran de reunir aquests EPIS. 
1 )Tipus de protectors: 
Tap auditiu: 
- És un xicotet element sòlid col·locat en el conducte auditiu extern, de goma natural o sintètica. 
- S'inseriran en començar la jornada i es retiraran al finalitzar-la. 
- Han de guardar-se (en el cas de ser reutilitzables) en una caixa adequada. 
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abraça tota la 
jornada de treball. 
- Aquests taps són eficaços i compleixen en teoria la funció per a la que han sigut estudiats 
però d'altra banda, presenten tals inconvenients que el seu ocupació està prou restringit. El 
primer inconvenient consisteix en la dificultat per a mantindre aquests taps en un estat de 
neteja correcte. 
- Evidentment, el treball té l'efecte d'embrutar les mans dels treballadors i és per això que corre 
el risc d'introduir en els seus conductes auditius amb les mans brutes, taps també bruts; 
l'experiència ensenya que en aquestes condicions es produeixen prompte o tard supuracions 
del conducte auditiu del tipus -furóncol d'oïda-. 
Orelleres: 
- És un protector auditiu que consta de : 
a) Dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà d'elements 



encoixinats, quedant el pavelló extern de les oïdes en l'interior dels mims. 
b) Sistemes de subjecció per arnés. 
- El pavelló auditiu extern ha de quedar per dins dels elements encoixinats. 
- L'arnés de subjecció ha d'exercir una pressió suficient per a un ajust perfecte al cap.  
- Si l'arnés es col·loca coure el bescoll disminueix l'atenuació de l'orellera. 
- No han de presentar cap tipus de perforació. 
- El coixí de tancament i el farciment de goma bromera ha de garantir un tancament hermètic. 
Casc antisoroll: 
- Element que actuant com a protector auditiu cobreix part del cap a més del pavelló extern de 
l'oïda. 
2) Classificació 
- Com a idea general, els protectors es construiran amb materials que no produïsquen danys o  
trastorns en les persones que els empren. Així mateix, seran el més còmode possible i 
s'ajustaran amb una pressió adequada. 
 
1.9.6. Protecció de l'aparell ocular 
 
PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 
- En el transcurs de l'activitat laboral, l'aparell ocular està sotmés a un conjunt de agressions 
com; acció de pols i fums; enlluernaments; contactes amb substàncies gasoses irritants, 
càustiques o tòxiques; xoc amb partícules o cossos sòlids; esguitada de líquids freds i calents, 
càustics i metalls fosos; radiació; etc. 
 - Davant d'aquests riscos, l'ull disposa de defenses pròpies que són els parpella, de forma que 
quan aquests estan tancats són una barrera a la penetració de cossos estranys amb poca 
velocitat; però les parpelles, normalment, no estan tancats, i d'altra banda no sempre veu 
arribar aquestes partícules. 
- Es pot arribar a la conclusió que l'ull és un òrgan fràgil mal protegit i el qual funcionament  pot 
ser interromput de forma definitiva per un objecte de xicoteta grandària. 
- Indirectament, s'obté la protecció de l'aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc de 
treball, completada amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció contra 
impactes i pantalles transparents o viseres. 
- L'equip haurà d'estar certificat -certificat de conformitat, Marca CE, Garantia de 
Qualitat de fabricació -, d'acord amb el que disposa el R.D. 1407/92 I Normes Harmonitzades. 
- En cas de risc múltiple que exigeix que es porten a més de les ulleres altres EPIS, hauran de 
ser compatibles. 
- Hauran de ser d'ús personal; si per circumstàncies és necessari l'ús d'un equip per diversos 
treballadors, hauran de prendres les mesures perquè no causen cap problema de 
salut o higiene als usuaris. 
- Hauran de vindre acompanyat per la informació tècnica i guia d'ús, manteniment, 
contraindicacions, caducitat, etc. reglamentada en la Directiva de certificat. 
- El camp d'ús dels equips de protecció ocular ve regulat per la Norma EN-166, 
on es validen els diferents tipus de protectors en funció de l'ús. 
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 I EN-171 estableix els requisits mínims  
-assajos i especificacions- que han de complir els protectors per a ajustar-se als usos 
anteriorment descrits. 
CLASSES D'EQUIPS 
a) Ulleres amb patilles 
b) Ulleres aïllants d'un ocular 
c) Ulleres aïllants de dos oculars 
d) Ulleres de protecció contra rajos X, rajos làser, radiació ultravioleta, infraroja i visible 
e) Pantalles facials 
f) Màscares i cascs per a soldadura per arc 
 
1.10.7. Protecció de l'aparell respiratori 
 
PROTECCIÓ DE L'APARELL RESPIRATORI 
- Els danys causats, en l'aparell respiratori, pels agents agressius com la pols, gasos tòxics, 
monòxid de carboni, etc., per regla general no són causa, quan aquests incideixen en l'individu, 
d'accident o interrupció laboral, sinó de produir en un període de temps més o menys dilatat, 
una malaltia professional. 
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- Dels agents agressius, el que major incidència té en la indústria de la construcció és la pols; 
estant format per partícules d'una grandària inferior a 1 micron. 
- Els dits agents agressius, en funció de la grandària de les partícules que els constitueixen 
poden ser: 
  *Pols: Són partícules sòlides resultants de processos mecànics de disgregació de materials 
sòlids. Aquest agent és el que major incidència té en la indústria de la construcció, per estar 
present en pedreres, perforació de túnels, ceràmiques, apunyalat de sòls, tall i poliment de 
pedres naturals, etc. 
* Fum: Són partícules de diàmetre inferior a un micró, procedents d'una combustió incompleta, 
suspeses en un gas, formades per carbó, sutja o altres materials combustibles. 
* Boira: Dispersió de partícules líquides, són prou grans per a ser visibles a simple vista 
originades bé per condensació de l'estat gasós o dispersió d'un líquid per processos físics. La 
seua grandària està compresa entre 0,01 i 500 microns. 
* Altres agents agressius són els vapors metàl·lics o orgànics, el monòxid de carboni i gasos 
tòxics industrials. 
- Els equips enfront de partícules es classifiquen d'acord a la Norma UNEIX-EN 133, apartat 
2.2.1, Annex I 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA  
- Es classifiquen segons la Norma Europea EN 133, presentant una classificació del medi 
ambient on pot ser necessària la utilització dels equips de protecció respiratòria i una 
classificació dels equips de protecció respiratòria en funció del seu disseny. 
A) Medi ambient: 
-Partícules 
-Gasos i Vapors 
- Partícules, gasos i vapors 
B) Equips de protecció respiratòria: 
- Equips filtrants : filtres de baixa eficàcia; filtres d'eficàcia mitja; filtres d'alta eficàcia. 
- Equips respiratoris 
 
1.9.8. Protecció del tronc 
ROBA DE TREBALL 
El diari Oficial de les Comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de 
novembre de 1989 relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball d'EPIS en el seu annex I1I ens mostra una llista d'activitats i 
sectors d'activitats que puguen requerir la utilització d'equips de protecció individual. 
A) Equips de protecció: 
- Manipulació de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.              
-  Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de xorrat amb arena. 
B) Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
C) Manils de cuiro: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs d'emmotlament. 
D) Roba de protecció per al mal temps: 
- Obres a l'aire lliure amb temps plujós o fred. 
E) Roba de seguretat: 
- Treballs que exigeix que les persones siguen vistes a temps. 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
- L'equip ha de posseir la marca CE -segons RD 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes 
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381 , EN-142 I EN-510, estableixen els requisits mínims que ha 
de complir la roba de protecció per a ajustar-se al citat Reial Decret. 
CONDICIONS PRÈVIES D'EXECUCIÓ: 
- Disposar de diverses talles, i tipus de robes de treball en funció del tipus de treball, i estació 
de l'any en què es realitza. 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
- Monos de treball: Seran de teixit lleuger i flexible, seran adequats a les condicions ambientals 
de temperatura i humitat. Ajustaran bé al cos. Quan les mànegues siguen llargues, ajustaran 
per mitjà de terminacions de teixit elàstic. 



- S'eliminaran en la mesura que es puga els elements addicionals, com a butxaques, 
bocamànegues, botons, parts voltes cap amunt, cordons, etc. 
- Per a treballar davall la pluja, seran de teixit impermeable quan s'use en les proximitats de 
vehicles en moviment, serà a ser possible de color groc o ataronjat, complementant-se amb 
elements reflectors. 
- Manils: Seran de material antiinflamable. 
 
1.10. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ. 

1.10.1. Presència de recursos preventius. 
Per a garantitzar l’estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc, 

s’identificarà en el Pla de Seguretat i Salut, la designació per part de l’empresa contractista de la 
presencia de persona o persones que deuran ostentar en l’obra les funcions de recursos 
preventius, segon el art. 32 bis de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (reformada por la Llei 
54/2003 de 12 de desembre). 

L’obligatòria presència en obra dels recursos preventius de cada contractista serà, be 
perquè s’estan realitzant treballs amb riscos especials (definits en el R.D. 1627/97: soterrament, 
enfonsament, caiguda en altura,...), ó be perquè els riscos es vegen permanentment modificats, o 
inclòs greujats, por la concurrència de operacions diverses en les obres. 

Aquests recursos preventius deuran permaneixer al centre de treball durant el tremps que 
es mantinga la situació que determine la seua presència i deuran tindre la capacitat suficient, els 
medis necessaris i ser suficients en número per a vigilar el compliment de les mesures incloses al 
Pla de Seguretat i Salut en el treball i comprovar la seua eficàcia. 

 

Almoines, juny de 2.017 

L’arquitecte 

 

 
sig. Joaquim Egea i Martínez 
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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. 
 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials. 

 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. 
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el reial decret 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

 
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. 
Orde de 23/05/1.977 modificada per Orde de 7/03/1.981. Reglament d'aparells elevadors per 
a obres. 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. 
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. 

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 

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. 
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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.  

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 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.   
 

Almoines, juny de 2.017 

L’arquitecte 

 

 
sig. Joaquim Egea i Martínez 
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Memòria 
 
Antecedents 
 

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

 Emplaçament. 

Almoines (València). 
 

 Tècnics redactors del Projecte d'Execució. 

El projecte d'execució es redacta per encàrrec del promotor. 
Les dades dels Tècnics redactors són els següents: 

  E.B. ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7, S.L. 
  C/ Metge Grau nº7-1º. 
  46760 Tavernes de la Valldigna. 

 
 Característiques descriptives i constructives de l'obra a demolir. 

 Un tram del mur de contenció existent entre els horts socials municipals i la riba del riu 
Serpis, esta enderrocat, amenaçant nous despreniments que poden posar en perill a les 
persones. 

 Aquest tram de mur és troba a 4 metres per baix del terreny conreats i per tal hi ha 
que garantir l’estabilitat del terreny mitjançant la reparació i recalçat del mateix, a fi de 
garantir la seguretat a les persones. 

La solució adoptada consistirà en executar una cimentació amb formigó armat i un 
mur, també de formigó armat, que sortirà de la cimentació amb una gruixa de 50 cm, fins a 
la part alta del terreny, amb 20 cm. 

El mur tindrà una inclinació cap a les terres i es farcirà reblint de grava y terra per 
l’intradós. També col·locarem tubs drenants per l’evacuació de l’aigua de pluja 
o reg 

 Patologies existents i condicions de l'estat actual. 

L'estat actual és BO, no és una reparació és una actuació de nova planta. 
 

 Procediment de derrocament. 

El procediment triat per al derrocament és element a element. El 
desenvolupament del mateix es troba en el Projecte. 

  
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 i construcció, 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). 
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 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 aquest 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. 
 
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. 
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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 3.78 1.64 

17.01.07 
Mescles de formigó, rajoles, teules y 
materials ceràmics distints de las 
especificades en el codi 17.01.06 

20.83 17.38 

RCD: Naturalesa no pètria (no especials) 
17.04.05 Ferro i acer 0.01 0.00 

 
Mesures per a la prevenció dels residus 

D'acord amb el promotor es decideix 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 de la 
retirada i execució de la  sola de formigó. Es preveu disposar de contenidor únic, 
atés la poca entitat de l’obra.  
Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics (17.01.07): S'engloba en esta 
tipologia, els residus generats en l’execució dels barandats de rajola i la coberta. Es 
preveu disposar de contenidor únic, atés la poca entitat de l’obra.  
Ferro i acer (17.04.05): Este tipus de residu es generarà a l’executar l’estructura. Es 
preveu disposar de contenidor únic, atés la poca entitat de l’obra.  

 
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) 

RCD: Naturalesa pètria (inerts)) 
× 17.01.01 Formigó Valoració R5 Gestor 

autoritzat RCD 
3.78 

× 17.01.07 Mescles de formigó, rajoles, 
teules, excavació 

Valoració R5 Gestor 
autoritzat RCD 

20.83 

RCD: Naturalesa  no pètria (no especials) 
× 17.04.05 Ferro i acer Valoració R5 Gestor 

autoritzat RCD 
0 kg 
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 (*) 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 Rceiclado 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 de construcció com separatiu en origen, 
desmuntant prèviament, si és el cas els elements que pogueren ser susceptibles de 
perillositat (opcions indicades en el quadro). 

 

× 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, juny del 2017 

El promotor 
 
 
 
 
 

Sig. Juan Cardona Bertó 
Alcalde d’Almoines 
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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 
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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 
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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. 
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Plànols de les instal·lacions 
En l’annex 2 del document es troben els plànols que plasmen l'organització de la 

gestió de residus. 
 
 
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. 

 
 

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 
Naturalesa 

pètria 
17.38 8.60 149.49   

Naturalesa  
pètria 

1.64 5.00 8.21   

Naturalesa   
no pètria 

0 5.00 0   

    Total (€) 157,45 
 

 
Almoines, juny del 2017 

El promotor 
 
 
 
 
 

Sig. Juan Cardona Bertó 
Alcalde d’Almoines 
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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

17.01.07 Barreja de formigó, rajoles, pedres i materials ceràmics
excavació 17,28 m3 17,28 1.200 20.736,00 20,74
xapat de pedres construcció 0,04 51,66 m2 0,05 0,10 920 95,05 0,10

17,38 20,83

17.01.01 Formigó
Cimentació construcció 0,04 27,80 m3 1,11 2.300 2.557,60 2,56
Mur de formigó construcció 0,04 13,24 m3 0,53 2.300 1.218,08 1,22

1,64 3,78

17.04.05 Ferro i acer
Armat del mur construcció 0,02 662,00 Kg 13,24 0,00 7.700 13,24 0,01

0,00 0,01

NATURALESA PETRIA (INERTS)

NATURALESA NO PETRIA (NO ESPECIALS)
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