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

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit actuar en les obres corresponents a la 
millora del espai educatiu municipal corresponent a l’escoleta infantil municipal 
“Mixinetes”, ubicada al carrer del Ecce-homo i al carrer de Rafalsenar, i carrer del Molí, 
en la part sud de la població. L’import total de la present actuació es la suma, 
equivalent a 38.000,00 €.  

 D’acord amb allò que diu l’article 232.1.a de la vigent Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LLCSP) les presents obres es classifiquen  
al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.  

 L’alternativa que projectem, en la seva integritat, es basa en la idea de respectar 
la realitat actual existent.   

  El pressupost de contracta, importa la quantitat de 38.000,00 euros  
corresponents a aquesta obra.  L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució 
de la present, mitjançant recursos provinents  del Pla de Millora dels Espais Educatius 
Municipals del any 2018 (PMEEM) de la Diputació Provincial de València.  

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

 

M.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consistiran en el següents aspectes: 

  

- Es procedirà a la substitució de els revestiments de  taulells de color blau, molt 
envellits pel pas del temps, que configuren les cantoneres de l’edificació des del 
moment de la seva inauguració. Es pretén una substitució per un revestiment vitri 
disposat amb una seqüència  variada de colors vius,  per tal d’aconseguir una 
imatge mes nova i acord amb  el propi ús de l’edifici.   

- La col·locació d’unes cantoneres de protecció  per a les grades de baixada de 
xiquets les quals actualment disposen de una cantonera de pedra granítica 
certament perillosa per a el seu us continuat i diari.  

- El subministre i col·locació al jardí de jocs de la part posterior, d’un espai de 
vetllador de resina adequat per al us exterior de 4x4x 2,5 d’alçada.  

- L’execució dels treballs de jardineria, al jardí davanter amb l’inclussió de bardissa 
de pittosporum i revestiment de part de la tanca amb un teixit verd de 1,5 ml 
d’alçada. 

-  La substitució de la porta principal i de tres finestres  d’interior de l’escoleta que 
es troben pendents de la seva substitució en les prèvies actuacions dels darrers 
anys. 

- El pintat exterior de la part no revestida dels paraments de l’escoleta fins al nivell 
del voladís, incloent-hi els dits elements. 

- Finalment s’inclouen les preceptives partides corresponents al control de qualitat, 
la gestió de residus i també les corresponents a la seguretat i salut laboral dels 
treballadors de la futura obra. 
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M.3.- PRESSUPOST 

 

El pressupost que servirà per una possible licitació puja l’import de 38.000,00 € 
euros (Trenta vuit mil euros amb zero cèntims), quantitat aquesta que inclou el vigent  
impost del  valor Afegit, l’IVA al 21%. 

  

 

M.4.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT N.º 1 .- MEMÒRIA 

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

 M.2.- Descripció de les obres 

 M.3.- Pressupost.   

M.4.- Documents que conformen el projecte 

 

 ANNEXES: 

 A.M.1.- Dades i assaigs previs 

 A.M.2.- Càlculs 

  A.M.2.1.- El terreny 

  A.M.2.2.- Bases de càlcul segons la norma NBE AE/88 

A.M.2.3.- Coeficient de treball dels materials i la seva resistència 
característica 

 A.M.3.- Justificació de preus 

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

  A.M.3.2.- Preus unitaris intervenint 

  A.M.3.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.4.- Càlcul d’honoraris tècnics per redacció del projecte i direcció d’obra 

 A.M.5.- Justificació del acompliment de la normativa obligatòria  

 

 

   

 

 

DOCUMENT N.º 2.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 
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DOCUMENT N.º 3.- PLÀNOLS 

 

01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ. 

02.- PLÀNOL DE PLANTA REFORMADA ZONES D’ACTUACIÓ I FUSTERIA. 

03.- PLÀNOL DE FAÇANES: ESTAT ACTUAL I MODIFICADES. 

04.- PLÀNOL DE PLANTA COBERTA. 

 

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

 

DOCUMENT N.º 5.-  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

Almoines, Juny de 2019 

Els arquitectes, 

 

 

 

sig. Joaquim Egea i Martínez.            sig. Francesc Boscà i Mayans. 
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A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

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

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

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

  

A.M.2.- CÀLCULS 

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

Reial Decret 314/2.006. Codi Tècnic de L’edificació: 

 DB HS. Salubritat . HS4 Subministrament d’aigua. 

Reial Decret 2027/2.007 R.I.T.E. (Reglament d’instal·lacions tèrmiques als 
edificis.) 

Decret 1627 de 24 d'Octubre de 1997 que establix les Disposicions Mínimes en 
matèria de Seguretat i Salut. 

Instrucció per la Recepció de Cements (RC-16)(RD 256/2.016) de 10/6/16, BOE 
 25/6/2.016. 

A.M.3.- DISPOSICIONS LEGALS I NORMES OBSERVADES 

- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 

 Seran d’obligat compliment, totes aquelles normes i lleis que poden afectar 
l’execució de l’obra, tant en l’àmbit tècnic com en el laboral i en concret la LLEI 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic /LLCSP) 

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

 - CTE en aquelles matèries exigibles en aquesta obra.  

 - Instrucció de formigó estructural EH 08.  

 - Disposicions referents a Seguretat i Salut en el Treball. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut referents a les obres de construcció 

 BOE 17/8/2007 
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- Normes UNE d’obligat compliment publicades pel Institut de Racionalització i 
Normalització (AENOR). 

- Producció i gestió de residus de construcció i enderrocs. RD 105/2008 

 

A.M.4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

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



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 45,164 h 791,27
2 Oficial 1ª construcción. 17,240 86,469 h 1.490,73
3 Oficial 1ª alicatador. 17,240 90,504 h 1.560,29
4 Oficial 1ª pintor. 17,240 73,564 h 1.268,24
5 Oficial 1ª jardinero. 17,240 4,661 h 80,36
6 Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,820 6,318 h 112,59
7 Oficial 1ª cristalero. 18,620 9,060 h 168,70
8 Ayudante cerrajero. 16,190 44,888 h 726,74
9 Ayudante alicatador. 16,130 90,504 h 1.459,83
10 Ayudante pintor. 16,130 73,564 h 1.186,59
11 Ayudante jardinero. 16,130 2,306 h 37,20
12 Ayudante montador de aislamientos. 16,130 6,318 h 101,91
13 Ayudante cristalero. 17,420 9,060 h 157,83
14 Peón ordinario construcción. 15,920 114,513 h 1.823,05
15 Peón jardinero. 15,920 6,624 h 105,45

Importe total: 11.070,78

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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A.M.4.2.- PREUS UNITARIS INTERVENINTS 



Cuadro de maquinaria

1 Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52
kW/1 m³ kW. 32,860 1,956h 64,27

2 Martillo eléctrico. 2,800 38,853h 108,79

Importe total: 173,06

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

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

1 Agua. 1,500 55,502 m³ 83,25
2 Adhesivo cementoso mejorado, C2 según

UNE-EN 12004, color gris. 0,410 462,540 kg 189,64
3 Mortero de juntas cementoso con resistencia

elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y
15 mm, según UNE-EN 13888. 0,990 46,254 kg 45,79

4 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 36,250 0,336 t 12,18

5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 115,300 2,313 m³ 266,69

6 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 1,484 Ud 4,64
7 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,300 34,150 m 10,25
8 Esquinera de protección para exteriores

para colocación atornillada, realizada en
espuma de alta densidad de 1cm de espesor,
recubierta de PVC color a elegir con
tratamiento ignífugo y atóxico 30,500 37,565 m 1.145,73

9 Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/E, 5x5 cm,
12,00€/m². 12,000 161,889 m² 1.942,67

10 Doble acristalamiento templado, de baja
emisividad térmica y seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior
templado de color gris 4 mm cámara de gas
deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 10
mm, rellena de gas argón y vidrio interior
laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm,
unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo. 99,890 25,603 m² 2.557,48

11 Cartucho de silicona sintética incolora de
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho). 2,420 14,761 Ud 35,72

12 Material auxiliar para la colocación de
vidrios. 1,260 25,450 Ud 32,07

13 Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto de
patillas para la fijación del mismo a la
obra. 3,380 46,600 m 157,51

14 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de marco de ventana, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
junta central de estanqueidad, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 12,729 14,000 m 178,21

15 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de marco de puerta, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
junta central de estanqueidad, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 15,875 11,400 m 180,98

16 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de hoja de puerta, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
juntas de estanqueidad de la hoja y junta
exterior del acristalamiento, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 21,060 11,000 m 231,66

17 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta
interior del cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). 1,960 83,440 m 163,54

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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18 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de zócalo, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta
exterior del cristal, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 25,446 2,560 m 65,14

19 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de portafelpudo, gama alta,
incluso felpudo, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2,902 2,720 m 7,89

20 Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de pilastra de puerta, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
juntas centrales de estanqueidad, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 17,880 4,420 m 79,03

21 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de marco lateral sin guía
de persiana, gama alta, con rotura de
puente térmico, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 29,669 12,000 m 356,03

22 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de marco guía superior,
gama alta, con rotura de puente térmico,
con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 38,112 8,000 m 304,90

23 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de marco guía inferior,
gama alta, con rotura de puente térmico,
con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 36,747 8,000 m 293,98

24 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de hoja horizontal, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso
junta exterior del cristal y felpas, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 26,961 15,920 m 429,22

25 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de hoja vertical lateral,
gama alta, con rotura de puente térmico,
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). 26,961 11,600 m 312,75

26 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de hoja vertical central,
gama alta, con rotura de puente térmico,
incluso junta exterior del cristal y felpa,
con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 26,961 11,600 m 312,75

27 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de marco fijo, gama alta,
con rotura de puente térmico, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 15,678 15,200 m 238,31

28 Perfil de aluminio anodizado color inox,
para conformado de unión de marcos, gama
alta, con rotura de puente térmico, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 12,083 8,000 m 96,66

29 Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana corredera de dos hojas. 12,980 4,000 Ud 51,92

30 Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes
de puerta practicable de apertura hacia el
interior de una hoja. 12,474 2,000 Ud 24,95

31 Pintura para exterior a base de silicato
potásico, copolímeros acrílicos y pigmentos
inorgánicos, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y
bolsas, al desconchado, a los hongos y los
rayos ultravioletas, color a elegir,
textura lisa, aplicado con brocha, rodillo
o pistola. 12,700 115,354 l 1.465,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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32 Preparado para interior, a base de
soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, permeable al vapor de
agua, aplicado con brocha, rodillo o
pistola. 2,570 57,677 l 148,23

33 Aligustre (Ligustrum japonicum), de
1,0-1,25 m de altura, suministrada en
contenedor. 6,190 73,800 Ud 456,82

34 Seto artificial de color verde de 1.5m de
altura. 25,000 18,700 Ud 467,50

35 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,750 55,350 kg 41,51
36 Abono mineral sólido, de liberación lenta. 6,000 0,923 kg 5,54

Importe total: 12.396,14

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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A.M.5.- CÀLCUL D’HONORARIS TÈCNICS PER REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ  D’OBRA 

  

 Honoraris professionals: 

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

  Taula.- 

PEM .........................................................   26.390,72€ 

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

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 26.390,72€  
H = PEM x Coef/100 

  Càlcul del coeficient Cu. 

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

  +E.B.S.S. ►6,45 %  

  H= 26.390,72€ x 0,0560=  1.477,88 
  H= 26.390,72€ x 0,85/100=224,32 
  
  HONORARIS PROFESSIONALS 

   

  Per projecte:......................... 1.477,88€+ 21% IVA = 1.788,23€ 
  Per E.B.S.S:............................... 224,32€+ 21% IVA = 271,43€ 

         

Per direcció ...... 2,40% s/ 26.390,72= ► 633,37+ 21% IVA =   766,39€ 

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  .......................... 0,72% s/ 26.390,72= ►190,013 + 21% IVA =  229,91€ 
    

Per Subdirecció.. 2,40% s/ 26.390,72= ► 633,37+ 21% IVA =   766,39€ 
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A.M.5.- JUSTIFICACIÓ DEL ACOPLIMENT DE LA NORMATIVA OBLIGATÒRIA  

 

El present projecte acompleix les especificacions dimanats de les Normes d’obligat 
acompliment: 
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1. NORMATIVA ESTATAL 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación. 
BOE 06/11/1999 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.  
Regula el visado colegial obligatorio.  
BOE 06/08/2010 y modificaciones 
 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.  
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
BOE  31/10/2015 y modificaciones 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
Código Técnico de la Edificación + Parte I y II.  
BOE 28/03/2006 y modificaciones 

Documento Básico SE Seguridad Estructural 
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
Documento Básico HE Ahorro de energía  
Documento Básico HR Protección frente al ruido 
Documento Básico HS Salubridad 

 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
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Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  
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eficiencia energética de los edificios.  
BOE 13/04/2013 y modificaciones   
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DOGV 02/07/2004 y modificaciones  
 
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 
DOCV 31/07/2014 y modificaciones 
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
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DECRETO 25/2011. 18/03/201.  Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
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DOCV 23/03/2011 y modificaciones 
 
DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  
Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
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DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad
Valenciana (DC-09). 
DOCV 07/10/2009 y modificaciones 
 

ORDEN  07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09).  
DOCV 18/12/2009 y modificaciones 
 
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y
calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09). 
DOCV 17/09/2010 y modificaciones 

 
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad
Valenciana.  
DOGV 07/05/1998 y modificaciones 
 

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
DOGV 16/05/2019  

 

 

Almoines, juny de 2019 

 

Els arquitectes,  

  

 

 

 

Joaquim Egea i Martínez.           Francesc Boscà i Mayans  

 

 

 

 

 



PMEEM 18 PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS ESCOLETA INFANTIL 
AJUNTAMENT D’ALMOINES 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURAMENTS I PRESSUPOSTS 
 



PMEEM 18 PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS ESCOLETA INFANTIL 
AJUNTAMENT D’ALMOINES 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS N.º  1 
 



Cuadro de precios nº 1

1 Ud Levantado de carpintería acristalada de
aluminio de cualquier tipo situada en
fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con
medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 25,09 VEINTICINCO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
2 Ud Levantado de carpintería acristalada de

aluminio de cualquier tipo situada en
fachada, de más de 6 m² de superficie, con
medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 41,82 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
3 m² Demolición de alicatado de azulejo y

picado del material de agarre adherido al
soporte, con martillo eléctrico, y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor. 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
4 m² Demolición de alicatado de azulejo y

picado del material de agarre adherido al
soporte, con martillo eléctrico, y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor. 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
5 ud Gestión de los residuos generados

durante la consrucción. 220,00 DOSCIENTOS VEINTE EUROS
6 Ud Colocación y fijación de carpintería

exterior de más de 4 m² de superficie,
mediante recibido al paramento de las
patillas de anclaje con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. 71,83 SETENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
7 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color

inox, para conformado de ventana de
aluminio, corredera simple, de 200x110 cm,
con fijo superior e inferior de 45 cm de
alto, para un hueco total de obra de
200x200cm, serie alta, formada por dos
hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. 951,03 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON TRES CÉNTIMOS
8 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color

inox, para conformado de puerta de
aluminio, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de dos hojas de
85x210 cm, con fijo superior de 60cm, para
un hueco total de obra de 175x270cm, serie
alta, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. 728,66 SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
9 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color

inox, para conformado de ventana de
aluminio, corredera simple, de 100x100 cm,
con fijo inferior de 60 cm de alto, serie
básica, formada por dos hojas, y con
premarco. Compacto incorporado (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor. 402,27 CUATROCIENTOS DOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
10 m² Doble acristalamiento templado, de baja

emisividad térmica y seguridad (laminar),
de color gris 4/10/4+4, con calzos y
sellado continuo. 121,85 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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11 m Esquinera de protección para exteriores
para colocación atornillada, realizada en
espuma de alta densidad de 1cm de espesor,
recubierta de PVC color a elegir con
tratamiento ignífugo y atóxico, con
pestañas laterales reforzadas. 42,16 CUARENTA Y DOS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
12 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. 320,79 TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13 m² Alicatado con mosaico de gres esmaltado

1/0/-/E, 5x5 cm, 12 €/m², colocado sobre
una superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón, en paramentos
exteriores, mediante adhesivo cementoso
mejorado, C2 gris, con junta abierta
(separación entre 3 y 15 mm); formación de
ingletes. 35,42 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
14 m² Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/E,

15x30 cm, 10 €/m², colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón, en paramentos exteriores,
mediante adhesivo cementoso mejorado, C2
gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm); incluso formación de ingletes. 33,46 TREINTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15 m² Revestimiento de fachadas con pintura al

silicato, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa,
rugosa; limpieza y lijado previo del
soporte de mortero industrial, en buen
estado de conservación, mano de fondo con
un preparado a base de silicato potásico y
emulsiones acrílicas y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). 12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
16 m² Enfoscado de cemento, maestreado,

aplicado sobre un paramento vertical
exterior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado,
con mortero de cemento M-5. 16,41 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS
17 m² Enfoscado de cemento, maestreado,

aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado,
con mortero de cemento M-5. 16,41 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS
18 m² Cava del terreno suelto o compacto,

hasta una profundidad de 20 cm, con medios
manuales, mediante pico y azada. 2,08 DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

19 m² Abonado de fondo de terreno suelto con
abono mineral sólido de liberación lenta,
extendido con medios manuales, con un
rendimiento de 0,05 kg/m². 0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 m Seto de azahar de la China (pittosporum )
de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad
de 4 plantas/m. 45,00 CUARENTA Y CINCO EUROS

21 m Seto artificial de color verde de 1.5m de
altura. 27,97 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
22 ud Trabajos de albañileria en imprevistos

relacionados con la fachada exterior de la
guarderia. 399,98 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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23 Ud Suministro y colocación de velador
realizado en resina apta para exteriores de
dimensiones 400x400x250cm. 620,50 SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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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 DFC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de
cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,500 h 15,920 23,88
(Medios auxiliares) 0,48
Costes indirectos 0,73

Total por Ud: 25,09
Son VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud

2 DFC010b Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de
cualquier tipo situada en fachada, de más de 6 m² de superficie,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 2,500 h 15,920 39,80
(Medios auxiliares) 0,80
Costes indirectos 1,22

Total por Ud: 41,82
Son CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

3 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de
agarre adherido al soporte, con martillo eléctrico, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,264 h 15,920 4,20
(Maquinaria)
Martillo eléctrico. 0,252 h 2,800 0,71
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,15

Total por m²: 5,16
Son CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²

4 DRA010b m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de
agarre adherido al soporte, con martillo eléctrico, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,264 h 15,920 4,20
(Maquinaria)
Martillo eléctrico. 0,252 h 2,800 0,71
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,15

Total por m²: 5,16
Son CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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5 GESTRES ud Gestión de los residuos generados durante la consrucción.

(Sin clasificar)
Gestión de Residuos 1,000 ud 213,592 213,59
Costes indirectos 6,41

Total por ud: 220,00
Son DOSCIENTOS VEINTE EUROS por ud

6 HYR040 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de más de 4 m²
de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,000 h 17,240 34,48
Peón ordinario construcción. 2,000 h 15,920 31,84
(Materiales)
Agua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color g… 0,056 t 36,250 2,03
(Medios auxiliares) 1,37
Costes indirectos 2,09

Total por Ud: 71,83
Son SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

7 LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de
200x110 cm, con fijo superior e inferior de 45 cm de alto, para
un hueco total de obra de 200x200cm, serie alta, formada por
dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 7,373 h 17,520 129,17
Ayudante cerrajero. 7,310 h 16,190 118,35
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,245 Ud 3,130 0,77
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado … 8,800 m 3,380 29,74
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 14,320 m 1,960 28,07
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 3,000 m 29,669 89,01
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,000 m 38,112 76,22
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,000 m 36,747 73,49
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 3,980 m 26,961 107,30
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,900 m 26,961 78,19
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,900 m 26,961 78,19
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 3,800 m 15,678 59,58
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,000 m 12,083 24,17
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 1,000 Ud 12,980 12,98
(Medios auxiliares) 18,10
Costes indirectos 27,70

Total por Ud: 951,03
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8 LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de dos hojas de 85x210 cm, con fijo
superior de 60cm, para un hueco total de obra de 175x270cm,
serie alta, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 7,836 h 17,520 137,29
Ayudante cerrajero. 7,824 h 16,190 126,67
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,252 Ud 3,130 0,79
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado … 5,700 m 3,380 19,27
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 7,000 m 12,729 89,10
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 5,700 m 15,875 90,49
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 5,500 m 21,060 115,83
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 13,080 m 1,960 25,64
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,280 m 25,446 32,57
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,360 m 2,902 3,95
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado… 2,210 m 17,880 39,51
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 1,000 Ud 12,474 12,47
(Medios auxiliares) 13,86
Costes indirectos 21,22

Total por Ud: 728,66
Son SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

9 LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de
100x100 cm, con fijo inferior de 60 cm de alto, serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 4,953 h 17,520 86,78
Ayudante cerrajero. 4,896 h 16,190 79,27
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,140 Ud 3,130 0,44
Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento… 1,700 m² 20,630 35,07
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado … 5,200 m 3,380 17,58
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 5,920 m 2,650 15,69
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,000 m 6,350 12,70
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,000 m 7,970 7,97
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,000 m 11,390 11,39
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,980 m 6,550 12,97
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,900 m 7,230 13,74
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,900 m 7,190 13,66
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 2,200 m 13,680 30,10
Perfil de aluminio anodizado color inox, para conforma… 1,000 m 2,890 2,89
Guía de persiana de aluminio anodizado color inox, co… 3,200 m 9,270 29,66
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 1,000 Ud 12,980 12,98
(Medios auxiliares) 7,66
Costes indirectos 11,72

Total por Ud: 402,27
Son CUATROCIENTOS DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18 ESCOLETA ALMOINES. Página 3



10 LVC010 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y
seguridad (laminar), de color gris 4/10/4+4, con calzos y sellado
continuo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,356 h 18,620 6,63
Ayudante cristalero. 0,356 h 17,420 6,20
(Materiales)
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad té… 1,006 m² 99,890 100,49
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rend… 0,580 Ud 2,420 1,40
Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26
(Medios auxiliares) 2,32
Costes indirectos 3,55

Total por m²: 121,85
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

11 NAA020 m Esquinera de protección para exteriores para colocación
atornillada, realizada en espuma de alta densidad de 1cm de
espesor, recubierta de PVC color a elegir con tratamiento
ignífugo y atóxico, con pestañas laterales reforzadas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,185 h 17,820 3,30
Ayudante montador de aislamientos. 0,185 h 16,130 2,98
(Materiales)
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 1,000 m 0,300 0,30
Esquinera de protección para exteriores para colocaci… 1,100 m 30,500 33,55
(Medios auxiliares) 0,80
Costes indirectos 1,23

Total por m: 42,16
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m

12 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 311,447 311,45
Costes indirectos 9,34

Total por u: 320,79
Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u

13 RAG015 m² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 1/0/-/E, 5x5 cm, 12
€/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón, en paramentos exteriores, mediante
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con junta abierta
(separación entre 3 y 15 mm); formación de ingletes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,587 h 17,240 10,12
Ayudante alicatador. 0,587 h 16,130 9,47
(Materiales)
Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12… 3,000 kg 0,410 1,23
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada … 0,300 kg 0,990 0,30
Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/E, 5x5 cm, 12,00€/m². 1,050 m² 12,000 12,60
(Medios auxiliares) 0,67
Costes indirectos 1,03

Total por m²: 35,42
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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14 RAG015bb m² Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/E, 15x30 cm, 10 €/m²,
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón, en paramentos exteriores, mediante adhesivo
cementoso mejorado, C2 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm); incluso formación de ingletes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,600 h 17,240 10,34
Ayudante alicatador. 0,600 h 16,130 9,68
(Materiales)
Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12… 3,000 kg 0,410 1,23
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada … 0,100 kg 0,990 0,10
Baldosa cerámica de gres esmaltado 1/0/-/E, 15x30 c… 1,050 m² 10,000 10,50
(Medios auxiliares) 0,64
Costes indirectos 0,97

Total por m²: 33,46
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

15 RFS010 m² Revestimiento de fachadas con pintura al silicato, para la
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos
bicapa, rugosa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero
industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo con
un preparado a base de silicato potásico y emulsiones acrílicas
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,213 h 17,240 3,67
Ayudante pintor. 0,213 h 16,130 3,44
(Materiales)
Pintura para exterior a base de silicato potásico, copol… 0,334 l 12,700 4,24
Preparado para interior, a base de soluciones de silica… 0,167 l 2,570 0,43
(Medios auxiliares) 0,24
Costes indirectos 0,36

Total por m²: 12,38
Son DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

16 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,483 h 17,240 8,33
Peón ordinario construcción. 0,349 h 15,920 5,56
(Materiales)
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, conf… 0,015 m³ 115,300 1,73
(Medios auxiliares) 0,31
Costes indirectos 0,48

Total por m²: 16,41
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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17 RPE012b m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,483 h 17,240 8,33
Peón ordinario construcción. 0,349 h 15,920 5,56
(Materiales)
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, conf… 0,015 m³ 115,300 1,73
(Medios auxiliares) 0,31
Costes indirectos 0,48

Total por m²: 16,41
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

18 UJA040 m² Cava del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad
de 20 cm, con medios manuales, mediante pico y azada.

(Mano de obra)
Ayudante jardinero. 0,123 h 16,130 1,98
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por m²: 2,08
Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m²

19 UJA060 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral
sólido de liberación lenta, extendido con medios manuales, con
un rendimiento de 0,05 kg/m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,005 h 17,240 0,09
Ayudante jardinero. 0,002 h 16,130 0,03
(Materiales)
Agua. 0,005 m³ 1,500 0,01
Abono mineral sólido, de liberación lenta. 0,050 kg 6,000 0,30
(Medios auxiliares) 0,01
Costes indirectos 0,01

Total por m²: 0,45
Son CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

20 UJV010 m Seto de azahar de la China (pittosporum ) de 1,0-1,25 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,123 h 17,240 2,12
Peón jardinero. 0,359 h 15,920 5,72
(Maquinaria)
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³… 0,106 h 32,860 3,48
(Materiales)
Agua. 3,000 m³ 1,500 4,50
Aligustre (Ligustrum japonicum), de 1,0-1,25 m de altu… 4,000 Ud 6,190 24,76
Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 3,000 kg 0,750 2,25
(Medios auxiliares) 0,86
Costes indirectos 1,31

Total por m: 45,00
Son CUARENTA Y CINCO EUROS por m

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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21 UJV010b m Seto artificial de color verde de 1.5m de altura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,123 h 17,240 2,12
(Materiales)
Seto artificial de color verde de 1.5m de altura. 1,000 Ud 25,000 25,00
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,81

Total por m: 27,97
Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

22 VARIOS ud Trabajos de albañileria en imprevistos relacionados con la
fachada exterior de la guarderia.

(Sin clasificar)
Trabajos de albañileria en imprevistos relacionados co… 1,000 ud 388,330 388,33
Costes indirectos 11,65

Total por ud: 399,98
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
ud

23 VELADOR Ud Suministro y colocación de velador realizado en resina apta
para exteriores de dimensiones 400x400x250cm.

(Sin clasificar)
velador 1,000 Ud 602,427 602,43
Costes indirectos 18,07

Total por Ud: 620,50
Son SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1.1 M² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 154,18
1.2.- ALBAÑILERÍA

1.2.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

Total m²  ......: 154,18

1.2.2 M² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 1/0/-/E, 5x5 cm, 12 €/m², colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos exteriores, mediante
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm);
formación de ingletes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA NORTE

1 2,95 2,20 6,49amarillo
1 1,45 2,20 3,19
1 2,80 2,50 7,00
1 7,95 2,20 17,49
1 1,75 2,20 3,85verde
1 1,80 2,20 3,96
1 0,80 2,20 1,76
1 4,95 2,20 10,89
2 0,55 2,20 2,42azul claro
1 0,90 2,20 1,98
1 5,85 2,20 12,87rojo
1 1,55 2,20 3,41
1 4,05 2,20 8,91
1 0,85 2,20 1,87
1 0,35 2,20 0,77

FACHADA ESTE
1 0,85 2,20 1,87verde
1 1,20 2,20 2,64amarillo
1 1,20 2,20 2,64azul oscuro
1 0,85 2,20 1,87rojo

FACHADA SUR
1 0,85 2,20 1,87rojo
2 0,85 2,20 3,74amarillo oscuro
2 2,55 2,20 11,22
2 0,85 2,20 3,74magenta
2 2,55 2,20 11,22
1 0,90 2,20 1,98amarillo
2 2,60 2,20 11,44
1 0,70 2,20 1,54
1 1,00 2,20 2,20verde
1 0,70 2,20 1,54

FACHADA OESTE
1 0,85 2,20 1,87verde 
1 1,20 2,20 2,64azul oscuro
1 1,20 2,20 2,64rojo
1 0,30 2,20 0,66amarillo

154,18 154,18

Total m²  ......: 154,18

1.2.3 Ud Trabajos de albañileria en imprevistos relacionados con la fachada exterior de la guarderia.

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

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M Esquinera de protección para exteriores para colocación atornillada, realizada en espuma de
alta densidad de 1cm de espesor, recubierta de PVC color a elegir con tratamiento ignífugo y
atóxico, con pestañas laterales reforzadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,45 20,45rampa fachada Norte
1 13,70 13,70

34,15 34,15

Total m  ......: 34,15

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN 2
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud Suministro y colocación de velador realizado en resina apta para exteriores de dimensiones
400x400x250cm.

Total Ud  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN 3
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M² Cava del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios manuales,
mediante pico y azada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,45 1,00 18,45preparación terreno para seto

18,45 18,45

Total m²  ......: 18,45

4.2 M² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación lenta, extendido
con medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,45 1,00 18,45preparación terreno para seto

18,45 18,45

Total m²  ......: 18,45

4.3 M Seto de azahar de la China (pittosporum ) de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,45 18,45acceso principal

18,45 18,45

Total m  ......: 18,45

4.4 M Seto artificial de color verde de 1.5m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,70 18,70acceso principal
18,70 18,70

Total m  ......: 18,70

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN 4
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y
6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00ventanas

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

5.2 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de más
de 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00ventana
1 1,00puerta entrada

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

5.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, de 200x110 cm, con fijo superior e inferior de 45 cm de alto, para un hueco
total de obra de 200x200cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura
de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00tipo 5.1. (doble)
2 2,00tipo 5.2.

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

5.4 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de puerta de aluminio,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de dos hojas de 85x210 cm, con fijo
superior de 60cm, para un hueco total de obra de 175x270cm, serie alta, con perfilería provista
de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00tipo 5.3. (doble)

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

5.5 M² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color gris
4/10/4+4, con calzos y sellado continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 2,00 8,00tipo 4 (doble)
2 2,00 2,00 8,00tipo 8
1 2,00 1,75 2,70 9,45tipo 5.3. (doble)

25,45 25,45

Total m²  ......: 25,45

5.6 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de más de 4 m² de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00tipo 5.1. (doble)
2 2,00tipo 5.2.
1 2,00 2,00tipo 5.3. (doble)

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

Presupuesto parcial nº 5 ACTUACIÓN 5
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M² Revestimiento de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa, rugosa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero
industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo con un preparado a base de
silicato potásico y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada
mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,85 43,85Fachada 1
1 20,60 0,10 2,06techos
1 55,50 55,50Fachada 2
1 23,60 0,50 11,80techos
1 8,55 1,50 12,83
1 13,45 0,10 1,35
1 55,38 55,38Fachada 3
1 48,56 48,56
1 32,15 0,50 16,08techos
1 15,60 0,10 1,56
1 28,75 28,75Fachada 4
1 16,50 0,10 1,65techos
1 132,00 0,50 66,00parte baja

345,37 345,37

Total m²  ......: 345,37

Presupuesto parcial nº 6 ACTUACIÓN 6
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

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

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 Ud Gestión de los residuos generados durante la consrucción.

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

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez    Francesc Boscà i Mayans

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1.1 M² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 154,18 5,16 795,57

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 795,57

1.2.- ALBAÑILERÍA

1.2.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5.

Total m²  ......: 154,18 16,41 2.530,09

1.2.2 M² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 1/0/-/E, 5x5 cm, 12 €/m², colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos exteriores, mediante
adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm);
formación de ingletes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA NORTE

1 2,95 2,20 6,49amarillo
1 1,45 2,20 3,19
1 2,80 2,50 7,00
1 7,95 2,20 17,49
1 1,75 2,20 3,85verde
1 1,80 2,20 3,96
1 0,80 2,20 1,76
1 4,95 2,20 10,89
2 0,55 2,20 2,42azul claro
1 0,90 2,20 1,98
1 5,85 2,20 12,87rojo
1 1,55 2,20 3,41
1 4,05 2,20 8,91
1 0,85 2,20 1,87
1 0,35 2,20 0,77

FACHADA ESTE
1 0,85 2,20 1,87verde
1 1,20 2,20 2,64amarillo
1 1,20 2,20 2,64azul oscuro
1 0,85 2,20 1,87rojo

FACHADA SUR
1 0,85 2,20 1,87rojo
2 0,85 2,20 3,74amarillo oscuro
2 2,55 2,20 11,22
2 0,85 2,20 3,74magenta
2 2,55 2,20 11,22
1 0,90 2,20 1,98amarillo
2 2,60 2,20 11,44
1 0,70 2,20 1,54
1 1,00 2,20 2,20verde
1 0,70 2,20 1,54

FACHADA OESTE
1 0,85 2,20 1,87verde 
1 1,20 2,20 2,64azul oscuro
1 1,20 2,20 2,64rojo
1 0,30 2,20 0,66amarillo

154,18 154,18

Total m²  ......: 154,18 35,42 5.461,06

1.2.3 Ud Trabajos de albañileria en imprevistos relacionados con la fachada exterior de la guarderia.

Total ud  ......: 1,00 399,98 399,98

Total subcapítulo 1.2.- ALBAÑILERÍA: 8.391,13

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1 : 9.186,70

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIÓN 1
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M Esquinera de protección para exteriores para colocación atornillada, realizada en espuma de
alta densidad de 1cm de espesor, recubierta de PVC color a elegir con tratamiento ignífugo y
atóxico, con pestañas laterales reforzadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,45 20,45rampa fachada Norte
1 13,70 13,70

34,15 34,15

Total m  ......: 34,15 42,16 1.439,76

Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN 2 : 1.439,76

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN 2
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18 ESCOLETA ALMOINES. Página 2



3.1 Ud Suministro y colocación de velador realizado en resina apta para exteriores de dimensiones
400x400x250cm.

Total Ud  ......: 1,00 620,50 620,50

Total presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN 3 : 620,50

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN 3
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Cava del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios manuales,
mediante pico y azada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,45 1,00 18,45preparación terreno para

seto
18,45 18,45

Total m²  ......: 18,45 2,08 38,38

4.2 M² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación lenta, extendido
con medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,45 1,00 18,45preparación terreno para

seto
18,45 18,45

Total m²  ......: 18,45 0,45 8,30

4.3 M Seto de azahar de la China (pittosporum ) de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,45 18,45acceso principal

18,45 18,45

Total m  ......: 18,45 45,00 830,25

4.4 M Seto artificial de color verde de 1.5m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 18,70 18,70acceso principal
18,70 18,70

Total m  ......: 18,70 27,97 523,04

Total presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN 4 : 1.399,97

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN 4
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, entre
3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00ventanas

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 25,09 50,18

5.2 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de
más de 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00ventana
1 1,00puerta entrada

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 41,82 83,64

5.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, de 200x110 cm, con fijo superior e inferior de 45 cm de alto, para un hueco
total de obra de 200x200cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00tipo 5.1. (doble)
2 2,00tipo 5.2.

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 951,03 3.804,12

5.4 Ud Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de puerta de aluminio,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de dos hojas de 85x210 cm, con fijo
superior de 60cm, para un hueco total de obra de 175x270cm, serie alta, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00tipo 5.3. (doble)

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 728,66 1.457,32

5.5 M² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color
gris 4/10/4+4, con calzos y sellado continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 2,00 8,00tipo 4 (doble)
2 2,00 2,00 8,00tipo 8
1 2,00 1,75 2,70 9,45tipo 5.3. (doble)

25,45 25,45

Total m²  ......: 25,45 121,85 3.101,08

5.6 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de más de 4 m² de superficie, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00tipo 5.1. (doble)
2 2,00tipo 5.2.
1 2,00 2,00tipo 5.3. (doble)

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 71,83 430,98

Total presupuesto parcial nº 5 ACTUACIÓN 5 : 8.927,32

Presupuesto parcial nº 5 ACTUACIÓN 5
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Revestimiento de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de acabado
en revestimientos continuos bicapa, rugosa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero
industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo con un preparado a base de
silicato potásico y emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m²
cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,85 43,85Fachada 1
1 20,60 0,10 2,06techos
1 55,50 55,50Fachada 2
1 23,60 0,50 11,80techos
1 8,55 1,50 12,83
1 13,45 0,10 1,35
1 55,38 55,38Fachada 3
1 48,56 48,56
1 32,15 0,50 16,08techos
1 15,60 0,10 1,56
1 28,75 28,75Fachada 4
1 16,50 0,10 1,65techos
1 132,00 0,50 66,00parte baja

345,37 345,37

Total m²  ......: 345,37 12,38 4.275,68

Total presupuesto parcial nº 6 ACTUACIÓN 6 : 4.275,68

Presupuesto parcial nº 6 ACTUACIÓN 6
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,00 320,79 320,79

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 320,79

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Gestión de los residuos generados durante la consrucción.

Total ud  ......: 1,00 220,00 220,00

Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS : 220,00

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PMEEM 18 PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS ESCOLETA INFANTIL 
AJUNTAMENT D’ALMOINES 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 



Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIÓN 1 9.186,70

1.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 795,57
1.2.- ALBAÑILERÍA 8.391,13

2 ACTUACIÓN 2 1.439,76
3 ACTUACIÓN 3 620,50
4 ACTUACIÓN 4 1.399,97
5 ACTUACIÓN 5 8.927,32
6 ACTUACIÓN 6 4.275,68
7 SEGURIDAD Y SALUD 320,79
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 220,00

Total .........: 26.390,72

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Almoines, junio de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 



  Proyecto: PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18 ESCOLETA ALMOINES.  

  Capítulo Importe  
 
  1 ACTUACIÓN 1    

    1.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 795,57  

    1.2 ALBAÑILERÍA. 8.391,13  

    Total 1 ACTUACIÓN 1..........: 9.186,70  

  2 ACTUACIÓN 2. 1.439,76  

  3 ACTUACIÓN 3. 620,50  

  4 ACTUACIÓN 4. 1.399,97  

  5 ACTUACIÓN 5. 8.927,32  

  6 ACTUACIÓN 6. 4.275,68  

  7 SEGURIDAD Y SALUD. 320,79  

  8 GESTIÓN DE RESIDUOS. 220,00  

  Presupuesto de ejecución material 26.390,72  

  13% de gastos generales 3.430,80  

  6% de beneficio industrial 1.583,44  

  Suma 31.404,96  

  21%    6.595,04  

  Presupuesto de ejecución por contrata   38.000,00  

             

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL EUROS.  

             

  

Almoines, junio de 2019 
Los arquitectos 

 
 
 
 

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans 
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01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ. 

02.- PLÀNOL DE PLANTA REFORMADA ZONES D’ACTUACIÓ I FUSTERIA. 

03.- PLÀNOL DE FAÇANES: ESTAT ACTUAL I MODIFICADES. 
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I .- Dades de l’obra 
I–1 Introducció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establix, durant la construcció de l'obra, les previsions respecte a prevenció 
de riscos i accidents professionals, així com els servicis sanitaris comuns als treballadors. Servirà per a donar unes 
directrius bàsiques a la/les empresa/es contractista/es per a dur 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 establix 
les Disposicions Mínimes en matèria de Seguretat i Salut. 

I–2 Deures, obligacions i compromisos 
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'establixen 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 
servici. 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 que preveu la present Llei, formen part 
del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu 
servici 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 que siguen 
necessàries 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 establits 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 
el que és necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les 
modificacions que puguen 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 (Pla de 
Prevenció, assignació de funcions, responsabilitats i recursos, pla de formació, etc.). 

4. Les obligacions dels treballadors establides en esta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i prevenció 
a treballadors o Servicis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per a l'exercici 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 el cas, 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 este efecte, de manera 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 quede reservada als encarregats de la dita utilització.  b) Els treballs de reparació, transformació, 
manteniment o conservació siguen realitzats pels treballadors especificament capacitats per a això. 

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per al 
desenvolupament de les seues funcions i vetlar 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. 
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I–3 Principis bàsics 
D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'establix 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 pugen evitar. 
c) Combatre els riscos en el seu 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 reduïr els efectes del mateix en la salut. 

e) Tindre en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir el 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 hagen rebut 
formació i 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 operacions d'assegurança que tinguen 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 consistisca en la prestació del 
seu treball personal. 

 
Avaluació dels riscos i Pla de Prevenció. 
1. Les Empreses Contractistes i Subcontractistes disposaran de Pla de Prevenció amb assignació de mitjans, 

personal i funcions i responsabilitats. 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. La 
mateixa avaluació haurà de fer-se en 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 desenvolupar-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, en 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 servicis, 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. Estes actuacions hauran d'integrar-se en el 
conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa. 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, en ocasió de la vigilància de la salut prevista 
en l'articule 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.   
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I–4 Dades generals 
 
Promotor 
EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
Descripció de l'obra 

 Les obres consistiran en el següents aspectes: 

- Es procedirà a la substitució de els revestiments de  taulells de color blau, molt envellits pel pas del temps, 
que configuren les cantoneres de l’edificació des del moment de la seva inauguració. Es pretén una 
substitució per un revestiment vitri disposat amb una seqüència  variada de colors vius,  per tal d’aconseguir 
una imatge mes nova i acord amb  el propi ús de l’edifici.   

- La col·locació d’unes cantoneres de protecció  per a les grades de baixada de xiquets les quals actualment 
disposen de una cantonera de pedra granítica certament perillosa per a el seu us continuat i diari.  

- El subministre i col·locació al jardí de jocs de la part posterior, d’un espai de vetllador de resina adequat per 
al us exterior de 4x4x 2,5 d’alçada.  

- L’execució dels treballs de jardineria, al jardí davanter amb l’inclussió de bardissa de pittosporum i 
revestiment de part de la tanca amb un teixit verd de 1,5 ml d’alçada. 

-  La substitució de la porta principal i de tres finestres  d’interior de l’escoleta que es troben pendents de la 
seva substitució en les prèvies actuacions dels darrers anys. 

- El pintat exterior de la part no revestida dels paraments de l’escoleta fins al nivell del voladís, incloent-hi els 
dits elements. 

- Finalment s’inclouen les preceptives partides corresponents al control de qualitat, la gestió de residus i 
també les corresponents a la seguretat i salut laboral dels treballadors de la futura obra. 

Situació 
C/ Rafalsenar. Almoines (València). 
 
Tècnic autor d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
D. Joaquim Egea i Martínez (Arquitecte) amb domicili professional en C/ Metge Grau núm.7, 1r - 2a, a Tavernes de 
la Valldigna – València. Tel. Fax.: 96.282.06.61 – 96.282.25.47 
 
Tècnics autors del projecte 
E B ARQUITECTURA I URBANISME, SAFOR 7, S.L. 
El projecte ha sigut redactat pels Arquitectes: D. Joaquim Egea i Martínez i D. Francesc Boscà i Mayans, amb 
domicili professional en C/ Metge Grau núm.7, 1r - 2a, a Tavernes de la Valldigna – València. Tel. Fax.: 
96.282.06.61 – 96.282.25.47 
  
Problemàtica del solar 
El terreny es coherent, terreny argilós amb àrids grossos, amb una tensió admissible de 1.50 kg/cm2. En qualsevol 
cas, i a consideració del tècnic director de les obres, es podra sol·licitar si es considera necessari un estudi 
geotècnic del sòl i subsòl, realitzat per laboratori d’anàlisi de materials i mecànica del sòl, oficial i de la corresponent 
especialitat. 

I–5  Pressupostos, termini d'execució i mà d'obra 
Pressupost d'Execució Material l'obra 
26.390,72 € Vint-i-sis mil tres-cents noranta euros amb setanta dos cèntims d’Euro. 
Pressupost de Seguretat i Salut 
320,79 € Tres-cents vint Euros amb setanta dos cèntims. 
Termini d'execució de l'obra 
El nombre de mesos de duració estimada d'esta obra, objecte d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de 2 
mesos. 
Personal previst 
Donades les característiques de l'obra, es preveu un nombre màxim en la mateixa de 4 operaris. 

I–6 Centre de salut assistencial més pròxim de l'obra 
- Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Gandia - Valencia.   
- Centre de Salut Comunitaria. 

Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 962 862 749. Gandia. València. 
 -     Telf. emergencias -112 
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II Organització de la prevenció i Pla de 
Seguretat i Salut 
II–1 Presència de recursos preventius 

Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc, s'identificaran en el Pla de 
Seguretat i Salut, la designació per part de l'empresa contractista de la presència de persona o persones que hagen 
d'ostentar en l'obra les funcions de recursos preventius, segons l'art. 32 bis de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborables (reformada per la Llei 54/2003 de 12 de desembre), els quals disposaran de recursos, capacitat, 
formació i experiència suficient per a exercitar la dita funció adequadament i garantint el compliment de les mesures 
de seguretat previstes en el Pla de Seguretat. 

 

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

 

Estos recursos preventius hauran de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantinga la situació 
que determine la seua presència i hauran de tindre la capacitat suficient, els mitjans necessaris i ser suficients en 
nombre per a vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut en el treball i comprovar la 
seua eficàcia. 

 

Estos recursos preventius deuran seran els encarregats de vigilar i certificar el muntatge dels bastides tubulars, 
penjats, etc., que siguen necessaris segons el corresponent pla de muntatge o instruccions del fabricant segons siga 
procedent. 

II–2 Pla de Seguretat i Salut 
Cada empresa Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut basat en este Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
qual s'adequarà als mitjans i forma de treball de l'empresa contractista però en cap cas disminuint les mesures de 
seguretat establides en este Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
El/els Pla/és de Seguretat i Salut Es Presentarà el Coordinador de Seguretat i Salut per a la seua aprovació 
prèviament a l'inici dels treballs en l'obra. 
El pla de seguretat es transmetrà als treballadors de l'obra, treballadors autònoms i a les empreses Subcontractistes 
perquè el coneguen i complisquen en tot moment. 

II–3 Regulació de la Subcontractació 
 
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
“Article 8 Documentació de la subcontractació”. 
1. En tota obra de construcció, inclosa en l'àmbit d'aplicació d'esta Llei, cada contractista haurà de disposar d'un 
Llibre de Subcontractació. 
En el dit llibre, que haurà de romandre en tot moment en l'obra, s'hauran de reflectir, per orde cronològic des del 
començament dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa poderdant, l'objecte 
del seu contracte, la identificació de la persona que exercix les facultats d'organització i direcció de cada 
subcontractista i, si és el cas, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les respectives dates 
d'entrega de la part del pla de seguretat i salut que afecte cada empresa subcontractista i treballador autònom, així 
com les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut per a marcar la dinàmica i desenvolupament del 
procediment de coordinació establit, i les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre la seua aprovació 
de cada subcontractació excepcional de les previstes en l'article 5.3 d'esta Llei. 
Al Llibre de Subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els 
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 
intervinguen en l'execució de l'obra. 
2. Així mateix, cada empresa haurà de disposar de la documentació o títol que acredite la possessió de la 
maquinària que utilitza, i de quanta documentació siga exigida per les disposicions legals vigents. 
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3. Reglamentàriament es determinaran les condicions del Llibre de Subcontractació a què es referix l'apartat 1, 
quant al seu règim d'habilitació, per l'autoritat laboral autonòmica competent, així com el contingut i obligacions i 
drets derivats del mateix, alhora que es procedirà a una revisió de les distintes obligacions documentals aplicables a 
les obres de construcció a fi d'aconseguir la seua unificació i simplificació.” 
 
“Article 5. Règim de la subcontractació”. 
1. La subcontractació, com a forma d'organització productiva, no podrà ser limitada, excepte en les condicions i en 
els supòsits Que Preveu Esta Llei. 
2. Amb caràcter general, el règim de la subcontractació en el sector de la construcció serà el següent: 

a) El promotor podrà contractar directament amb tots els contractistes que estime oportú ja siguen persones 
físiques o jurídiques. 
b) El contractista podrà contractar amb les empreses subcontractistes o treballadors autònoms l'execució dels 
treballs que haguera contractat amb el promotor. 
c) El primer i segon subcontractistes podran subcontractar l'execució dels treballs que, respectivament, tinguen 
contractats, excepte en els supòsits previstos en la lletra f) del present apartat. 
d) El tercer subcontractista no podrà subcontractar els treballs que haguera contractat amb un altre 
subcontractista o treballador autònom. 
e) El treballador autònom no podrà subcontractar els treballs a ell encomanats ni a altres empreses 
subcontractistes ni a altres treballadors autònoms. 
f) Així mateix, tampoc podran subcontractar els subcontractistes, l'organització productiva posada dels quals en 
ús en l'obra consistisca fonamentalment en l'aportació de mà d'obra, entenent-se per tal la que per a la 
realització de l'activitat contractada no utilitza més equips de treball propis que les ferramentes manuals, incloses 
les motoritzades portàtils, encara que compten amb el suport d'altres equips de treball diferents dels 
assenyalats, sempre que estos pertanguen a altres empreses, contractistes o subcontractistes, de l'obra. 

3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, quan en casos fortuïts degudament justificats, per exigències 
d'especialització dels treballs, complicacions tècniques de la producció o circumstàncies de força major per les que 
puguen travessar els agents que intervenen en l'obra, fóra necessari, segons el parer de la direcció facultativa, la 
contractació d'alguna part de l'obra amb tercers, excepcionalment es podrà estendre la subcontractació establida en 
l'apartat anterior en un nivell addicional, sempre que es faça constar per la direcció facultativa la seua aprovació 
prèvia i la causa o causes motivadores de la mateixa en el Llibre de Subcontractació a què es referix l'article 7 d'esta 
Llei. 
No s'aplicarà l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en el paràgraf anterior en els supòsits previstos 
en les lletres e) i f) de l'apartat anterior, llevat que la circumstància motivadora siga la força major. 
4. El contractista haurà d'informar del coordinador de seguretat i salut i dels representants dels treballadors de les 
diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figuren relacionats en el Llibre de 
Subcontractació la subcontractació excepcional prevista en l'apartat anterior. 
Així mateix, haurà d'informar de l'autoritat laboral competent la indicada subcontractació excepcional per mitjà de la 
remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seua aprovació, d'un informe en què s'indiquen les 
circumstàncies de la seua necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.” 
 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de 
la subcontractació en el Sector de la Construcció: 
Se seguirà en tot moment el que disposa el REIAL DECRET 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la 
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Este reial decret té com a objecte establir les normes necessàries per a l'aplicació i Desplegament de La Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
Àmbit d'aplicació. 
Este reial decret s'aplicarà als contractes que se celebren, en règim de subcontractació, per a l'execució dels 
següents treballs realitzats en obres de construcció: 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; condicionaments o 
instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; derrocament; manteniment; conservació i 
treballs de pintura i neteja; sanejament. 
 
Obligació d'inscripció. 
1. Les empreses que pretenguen ser contractades o subcontractades per a treballs en una obra de construcció 
hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades. 
A este efecte, les empreses, amb caràcter previ a l'inici de la seua intervenció en el procés de  subcontractació en el 
Sector de la Construcció com a contractistes o subcontractistes i d'acord amb el model establit en l'annex I.A 
sol·licitaran la seua inscripció en el Registre dependent de l'autoritat laboral competent. 
2. Igualment, les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral competent qualsevol variació que afecte les 
dades identificatives de l'empresa inclosos en la sol·licitud. La dita comunicació haurà de realitzar-se dins del mes 
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següent al fet que les motiva, d'acord amb el model establit. 
 
 
Obligatorietat del Llibre de Subcontractació. 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de 
l'obra que tinga contractada, haurà d'obtindre un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajuste al model que 
s'inserix com a annex III. 
 
Habilitació del Llibre de Subcontractació. 
1. El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent al territori en què s'execute l'obra. 
L'habilitació consistirà en la verificació que el Llibre reUNE els requisits establits en este reial decret. 
2. En el cas que un contractista necessite l'habilitació d'un segon Llibre per a una mateixa obra de construcció, 
haurà de presentar l'autoritat laboral el Llibre anterior per a justificar l'esgotament dels seus fulls o el seu 
deteriorament. En els casos en què haja sigut requerida l'aportació del Llibre a un procés judicial, se sol·licitarà a 
l'autoritat laboral l'habilitació d'una còpia legalitzada del mateix amb caràcter previ a la remissió de l'original a l'òrgan 
jurisdiccional. 
En cas de pèrdua o destrucció del Llibre anterior o una altra circumstància semblant, tal fet es justificarà per mitjà de 
declaració escrita de l'empresari o del seu representant legal comprensiva de la no presentació i proves que 
dispose, fent-se constar la dita circumstància en la diligència d'habilitació; posteriorment el contractista reproduirà en 
el nou Llibre les anotacions efectuades en l'anterior. 
 
Contingut del Llibre de Subcontractació. 
1. El contractista haurà de portar el Llibre de Subcontractació en orde, al dia i d'acord amb les disposicions 
contingudes en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i en este reial decret. 
2. En el dit Llibre el contractista haurà de reflectir, per orde cronològic des del començament dels treballs, i amb 
anterioritat a l'inici d'estos, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses 
subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint totes les dades 
que s'establixen en el model inclòs en l'annex III d'este reial decret i en l'article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre. 
 
Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació. 
1. El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa 
terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors 
a la finalització de la seua participació en l'obra. 
2. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la manera següent: 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que este 
dispose de la informació i la transmeta a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de 
que, entre altres activitats de coordinació, estes puguen complir a allò que s'ha disposat en article 9.1 de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seues 
respectives cadenes de subcontractació. 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les 
diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figuren identificats en el Llibre de 
Subcontractació. 
c) Quan l'anotació efectuada supose l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, a més del que preveuen les dos lletres anteriors, el contractista haurà de posar-ho en 
coneiximent de l'autoritat laboral competent per mitjà de la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la 
seua aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'esta en què s'indiquen les circumstàncies de la seua 
necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació. 
3. En les obres d'edificació a què es referix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, una 
vegada finalitzada l'obra, el contractista entregarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació 
degudament omplit, perquè l'incorpore al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original. 
 
Llibre registre en les obres de construcció. 
De conformitat amb el que disposa l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal 
de disposar d'un llibre registre en què es reflectisca la informació sobre les empreses contractistes i subcontractistes 
que compartisquen de forma continuada un mateix centre de treball, establida en l'article 42.4 de l'Estatut dels 
Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, s'entendrà complida en les obres de 
construcció incloses en l'àmbit d'aplicació de la referida Llei 32/2006, de 18 d'octubre, per mitjà de la disposició i 
administració del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista, en els termes que preveu este Reial 
Decret. 
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III Unitats d'obra 
III–1 Servicis d'higiene i benestar 

III–1.1 Servicis higiènics 
DESCRIPCIÓ :  
Els servicis higiènics a utilitzar en esta obra reuniran les següents característiques: 
- Disposaran d'aigua calenta en dutxes i lavabos.  
- Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de 

ventilació independent i directa.  
- L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una superfície d'1 

x 1,20 metres.  
- L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible 

a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.  
- S'indicarà per mitjà de cartells si l'aigua és o no potable.  
- En els excusats que hagen de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.  
- Existirà almenys un inodor per cada 25 hòmens i un altre per cada 15 dones o fraccions d'estes xifres que treballen 

la mateixa jornada. 
RISCOS (DERIVATS DE LA SEUA UTILITZACIÓ): 
- Infecció per falta d'higiene. 
- Perill d'incendi. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Haurà de procedir-se a la neteja periòdica del local, en evitació d'infeccions.  
- Als treballadors que realitzen treballs marcadament bruts o manipulen substàncies tòxiques li'ls facilitaran els 

bastides especials de neteja necessaris en cada cas.  
- No existiran connexions entre el sistema d'abastiment d'aigua potable i el d'aigua que no siga apropiada per a 

beure, evitant-se la contaminació per porositat o per contacte.  
- Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, desodorització i supressió 

d'emanacions.  
- Quan els excusats comuniquen amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran ventilació a 

l'exterior, natural o forçada.  
- Hauran extintors.  

III–1.2 Vestidor 

DESCRIPCIÓ :  
- Per a cobrir les necessitats es disposarà d'una superfície total de 12 m2, instal·lant-se tants mòduls com siguen 

necessaris per a cobrir tal superfície. 
- L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres. 
- S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, 

Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció 
Tècnica de l'obra proporcione. 

- L'obra disposarà d'habitacions de vestidors i de lavabo per a ús del personal, degudament separats per als 
treballadors d'un o altre sexe. 

- Els quarts vestidors o els locals de lavabo disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu 
empleats o fracció d'esta xifra i d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o fracció 
d'esta xifra que finalitzen la seua jornada de treball simultàniament. 

RISCOS (DERIVATS DE LA SEUA UTILITZACIÓ): 
- Infecció per falta d'higiene. 
- Perill d'incendi. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Haurà de procedir-se a la neteja periòdica del local, en evitació d'infeccions.  
- Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran de 

ventilació independent i directa. 
- Els vestidors estaran proveïts d'una taquilla individual amb clau per a cada treballador i seients.  
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III–1.3 Menjador 

DESCRIPCIÓ: 
-  Cas de ser necessari, per a cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador , amb les següents 

característiques: 
- Sòls, parets i sostres llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. 
- Il·luminació natural i artificial adequada. 
- Ventilació suficient, independent i directa. 
- Disposant de taules i cadires, parament, calfa-menjars, aiguabeneitera amb aigua corrent i recipient per a 

arreplegada de fems. 
RISCOS (DERIVATS DE LA SEUA UTILITZACIÓ): 
- Infecció per falta d'higiene. 
- Perill d'incendi. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Haurà de procedir-se a la neteja periòdica del local, en evitació d'infeccions. 
- No es permetrà traure o trasbalsar aigua per a la beguda per mitjà d'atuells, barrils, poals o altres recipients oberts 

o coberts provisionalment. 
- Hauran extintors. 
- S'indicarà per mitjà de cartells si l'aigua és o no potable. 
- No existiran connexions entre el sistema d'abastiment d'aigua potable i el d'aigua que no siga apropiada per a 

beure, evitant-se la contaminació per porositat o per contacte. 

III–1.4 Farmaciola 

DESCRIPCIÓ: 
- Es disposarà d'un cartell clarament visible en el que s'indiquen tots els telèfons d'urgència dels centres hospitalaris 

més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc.  
- En l'obra es disposarà d'un farmaciola amb els mitjans per a efectuar les cures d'urgència en cas d'accident.  
- Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa.  
- El contingut mínim serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96é, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, 

gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, bosses de goma per a aigua i gel, guants esterilitzats, 
xeringa, bullidor i termòmetre clínic 

RISCOS (DERIVATS DE LA SEUA UTILITZACIÓ): 
- Infeccions per manipulacions indegudes dels seus components.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Es prohibix manipular la farmaciola i els seus components sense abans haver-se llavat a consciència les mans.  
- Les gases, benes, esparadrap i la resta de components en mal estat per brutícia o manipulació indeguda hauran 

de rebutjar-se i reposar-se immediatament.  
- Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el que usa.  
- 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'identificaren les rutes als hospitals més pròxims.  
- Rètol amb tots els telèfons d'emergència, servicis mèdics, bombers, ambulàncies, etc.  

III–1.5 Oficina d'obra 

DESCRIPCIÓ: 
- Per a cobrir les necessitats es disposarà d'una oficina d'obra.  
- En ella s'instal·larà un farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim indicat per la legislació vigent, i un 

extintor de pols sec polivalent d'eficàcia 13 A.  
- L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.  
- S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, avisos a les empreses contractistes i subcontractistes, 

comunicacions i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporcione.  
RISCOS (DERIVATS DE LA SEUA UTILITZACIÓ): 
- Infecció per falta d'higiene.  
- Perill d'incendi.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Haurà de procedir-se a la neteja periòdica del local, en evitació d'infeccions.  
- Hi haurà un extintor. 
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III–2 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. 
 

Replantejaments 

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. 
 

Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

DESCRIPCIÓ :   
- El subministrament d'Energia Elèctrica, es realitzarà a través de la companyia IBERDROLA, amb el butlletí 

corresponent legalitzat i sempre segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Totes les operacions en la instal·lació elèctrica es realitzaran per electricistes instal·ladors autoritzats. 
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- La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.  
- Tots els conjunts d'aparamenta empleats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 

UNE-EN 60.349 -4.  
- En els locals de servicis (oficines, vestidors, locals sanitaris, etc) seran aplicables les prescripcions tècniques 

arreplegades en la ITC-BT-24  
- 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 esta circumstància amb un comprobador de tensió.  
- Les ferramentes estaran aïllades.  
- Les ferramentes elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió inferior a 50 v.  
- Les envoltants, aparamenta, 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 UNE 20.324.  
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE) :  
- 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.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra 

de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).  
- Les mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran les indicades en la ITC-BT-24, tenint en 

compte: 
a) Mesures de protecció contra contactes directes: 

Es realitzaran per mitjà de protecció per aïllament de les parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.  
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes: 

Quan la protecció de les persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de 
l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor 
eficaç en corrent alterna de 60 V en corrent continu. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat 
MBTS; o bé protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.  

 
Normes de prevenció tipus per als cables. 
- El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en 

funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
- Els cables a emprar en escomeses i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb 

coberta de policloropreno o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i aptes per a servicis mòbils.  
- Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 

21.031, i aptes per a servicis mòbils. 
- La distribució des del quadro general d'obra als quadros secundaris (o de planta), s'efectuarà per mitjà de 

canalitzacions soterrades. 
- En cas d'efectuar-se estés de cables i mànegues, este es realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs de 

vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.  
- L'estés dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seua 

instal·lació serà d'acord amb allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Se senyalitzarà el -pas del cable- per 
mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte el protegir per mitjà de 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 d'haver d'efectuar empalmes entre mànegues es tindrà en compte: 
- Sempre estaran elevats. Es prohibix mantindre en el sòl. 
- Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran per mitjà de connexions normalitzades estancs 

antihumitat. 
- Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments normalitzats estancs de seguretat.  
- La interconnexió dels quadros secundaris en planta baixa, s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades, o bé 

per mitjà de mànegues, i en este cas seran penjoll a una altura sobre el paviment entorn dels 2m., per a evitar 
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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. 
- 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 per mitjà de connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termorretràctils, amb 

protecció mínima contra dolls d'aigua. 
Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
- S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per R.D. 

842/2002 de 2 d'Agost. 
- Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'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 penjolls, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- estables.  
Normes de prevenció tipus per als quadros elèctrics. 
- Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons norma UNE- 

20324. 
- A pesar de ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja per mitjà de viseres eficaces com a 

protecció addicional. 
- Els quadros 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 quadros elèctrics d'esta 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 quadros s'efectuaran dels quadros de distribució, per mitjà de 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 accessibles sense l'ús 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.  
- En l'origen de cada instal·lació ha d'existir un conjunt que incloga el quadro general de comandament i els 

dispositius de protecció principals.  
- En l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o més dispositius que asseguren les funcions de 

seccionament i de tall omnipolar en càrrega.  
- En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar de càrrega.  
- Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclòsos en el quadro 

principal o en quadros distints del principal.  
- Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició oberta.  
- L'alimentació dels aparells ha de realitzar-se a partir de quadros de distribució, en els que integren: 

a) Dispositius de protecció contra les sobreintensitats.  
b) Dispositius de protecció contra els contactes indirectes.  
c) Bases de preses de corrent.  

- L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 v. per mitjà de transformadors de seguretat, preferentment amb separació de 
circuits. 

Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
- La xarxa general de terra haurà d'ajustar-se a les especificacions detallades en la ITC-BT-18 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Cas d'haver de 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 junt amb el quadro 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 esta la que s'utilitze per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

- Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica segons la classe 2 
de la Norma UNE 21.022. 
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- El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibix expressament 
utilitzar-lo per a altres usos. Unicamente podrà utilitzar-se conductor o cable de coure nu 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 xarxa 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 mitjana 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 
xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d'obra.  

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats per mitjà de 
transformador de separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de carcasses de motors o 
màquines es connectaran degudament a la xarxa 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 xarxa general de terra per mitjà del 

corresponent conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, excepte els utilitzats amb xicotetes 
tensions, seran de tipus protegit contra els dolls d'aigua. 

- 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 per mitjà de projectors ubicats sobre -peus drets- ferms. 
- L'energia elèctrica que haja de subministrar-se a les làmpares portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o 

humits), se servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la reduïsca a 24 V. 
- 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 creuada 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 un fallada, 

moment en què se la declararà -fora de servici- per mitjà de 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 prohibixen les revisions o reparacions baix corrent. Abans d'iniciar una reparació es desconnectarà la màquina 

de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llija:  
- NO CONNECTAR, HÒMENS TREBALLANT EN LA XARXA-. 

- L'ampliació o modificació de línies, quadros i semblants només l'efectuaran els electricistes. 
Mesures de protecció: 
- Els quadros elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
- Els quadros elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació (poden 

ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents). 
- Els quadros elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja. 
- Els pals provisionals de què penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m. (com a norma 

general), del cantell 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 junt amb escales de mà). 
- Els quadros elèctrics, en servici, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de clau) en servici. 
- 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. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Casc de seguretat homologat, (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. 
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- Arnés de seguretat. 
- Banqueta de maniobra. 
- Estora aïllant. 
- Comprobadores de tensió. 
- Ferramentes aïllants. 
 

Enllumenat provisional 

PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA :   
- En obres de llarga duració, i excepte impossibilitat, es procurarà enllumenat elèctric, per mitjà de làmpares que 

funcionen davall una tensió de 24 volts, excepte en el cas de construccions mòbils dotades d'instal·lacions 
elèctriques amb totes les garanties de seguretat.  

- Esta tensió baixa, que proporciona caràcters de seguretat i d'economia, pot obtindre's fàcilment amb l'ajuda de 
transformador.  

- En obres de curta duració es pot acceptar l'ocupació de làmpares portàtils, de petroli o d'acetilé. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
- Caiguda de persones al mateix nivell.  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Talls per maneig de ferramentes manuals.  
- Talls per maneig de les guies i conductors.  
- Colps per ferramentes manuals.  
- Altres.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- 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 esta circumstància amb un comprobador de tensió.  
- Les ferramentes estaran aïllades, i les ferramentes elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament o alimentades a 

tensió inferior a 50 volts. Durant la col·locació de pals o bàculs es delimitarà una zona amb un radi igual a l'altura 
dels dits elements més 5 m. 

- Quan l'hissat dels pals o bàculs es faça a mà, s'utilizarà un mínim de tres tipus de retenció.  
- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals previstos 

pel Codi de circulació. A la nit se senyalitzaran per mitjà de llums roges.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL :  
- Guants aïllants. 
- Comprobadores o discriminadors de tensió. 
- Ferramentes aïllants. 
- Material de senyalització ( discos, barreres, banderins, etc.). 
- Transformadors de seguretat. 

III–3 Enderrocaments  
Barandats 

- Es demoliran, en general, els barandats de cada planta abans de derrocar el forjat superior. 
- Quan el forjat ha cedit, no es llevaran els barandats sense apuntalar prèviament aquell. 
- Regat de les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols. 
- En tots els casos l'espai on cau runa estarà tancat i vigilat. 
- Es demoliran en general els barandats de cada planta abans de derrocar el forjat superior. 
- Quan el forjat haja cedit no es derrocaran els barandats sense haver apuntalat aquell prèviament. 
- Els barandats de rajola es derrocaran de dalt cap avall o es tallaran els paraments per mitjà de talls verticals 

de dalt cap avall i la bolcada s'efectuarà per espenta, cuidant que el punt d'espenta estiga per damunt del 
centre de gravetat del barandat a tombar, per a evitar la seua caiguda cap al costat contrari. 

Paviments 
- S'alçarà en general abans de procedir al derrocament de l'element resistent en què està col·locat, sense 

demolir en esta operació la capa de compressió del forjat, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes. 
- Regat de les runes per a evitar la creació de grans quantitats de pols. 
- En tots els casos l'espai on cau runa estarà tancat i vigilat. 
- No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg / m2 sobre forjats encara que estiguen en bon estat. 
- No es dipositarà runa sobre els bastides. 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:         “PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18. ESCOLETA D’ALMOINES” 
EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES (VALÈNCIA) 

E  B  ARQUITECTURA  I  URBANISME  SAFOR 7  S L.   Tels: 962820661 / 962822547  Fax: 962822547                                  15 

III–4 Instal·lacions 
Llanterneria (fontaneria i substitució sanitaris) 

PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA :   
- Es realitzarà una rasa i la canonada l'assentarem sobre un llit d'arena. La canonada es protegirà amb un pasatubs 

de plàstic corrugat.  
- Es col·locarà una clau de pas general en una arqueta, per al tall general del subministrament.  
- Es disposarà del quadro de control amb una protecció del mateix composta per un magnetotèrmic i un diferencial.  
- Els aparells sanitaris els col·locarà el llanterner.  
- Quedaran perfectament assentats en el paviment o en el moble, segons el cas.  
- Les connexions es realitzaran una vegada assentat l'aparell.  
RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
- Caigudes al mateix nivell. Caigudes a distint nivell.  
- Talls en les mans per objectes i ferramentes.  
- Atrapamientos entre peces pesades.  
- Els inherents a l'ús de la soldadura autògena.  
- Xafades sobre objectes punxants o materials.  
- Cremades.  
- Sobreesforços.  
- Altres.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avance, apilant la runa per al 

seu abocament per les trompes, per a evitar el risc de xafades sobre objectes.  
- Els talls disposaran d'una bona ventilació, principalment on se solde plom, i estaran ben il·luminats, 

aproximadament entre 200 i 300 lux.  
- La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils s'efectuarà per mitjà de 'mecanismes estancs de seguretat' amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la pereta.  
- Es prohibirà l'ús de misteres i bufadors junt amb materials inflamables.  
- Es prohibirà abandonar les misteres i bufadors encesos.  
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació d'incendis.  
- Per a treballs en altura s'utilitzaran bastides de burretes o penjats, devent complir les normes reglamentàries. 

Existiran punts fixos on poder lligar l'arnés de seguretat. Si la duració del treball és curta, podran utilitzar-se 
escales de tipus tisora.  

- Els llocs de pas de tubs que hagen de protegir-se per a aplomar la vertical en les conduccions es rodejaran de 
baranes en totes les plantes, i se n'aniran retirant conforme s'ascendisca amb la canonada.  

- Les màquines dobladores i talladores elèctriques estaran protegides per presa de terra i disjuntor diferencial a 
través del quadro general.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL :  
- Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra).  
- Guants de cuiro.  
- Botes de seguretat.  
- Roba de treball.  
- Arnés de seguretat.  

III–5 Revestiments 
Entaulellats ceràmics. 
PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Les superfícies a revestir estaran el més plans possible, i en el si no és així, regularitzarem amb morter de ciment. 

Les peces es mullaran abans de la seua col·locació. 
- Es rebutjaran les peces defectuoses o trencades. 
- Es col·locaran a punta de paleta, i la coca de morter cobrirà la totalitat de la superfície de la peça.  
- Es comprovarà la planeitat de la superfície revestida amb un regle. 
- Una vegada executat l'unitat es rejuntarà amb ciment blanc o de color. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Colps per ús d'objectes o ferramentes manuals.Talls per ús d'objectes amb arestes tallants o ferramentes manuals. 
- Caigudes a distint nivell. Caigudes al mateix nivell. 
- Talls en els peus per xafades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Sobreesforços. 
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- Altres. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- Els talls es netejaran de 'retalls' i 'desperdicis de pasta'.  
- Els bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior als 60 cm. (3 

taulers travats entre si) i barana de protecció de 90 cm.  
- Es prohibirà utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.  
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura sobre el sòl entorn dels 2 m.  
- La il·luminació per mitjà de portàtils es faran amb 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant' i reixeta de protecció 

de la pereta i alimentats a 24 V.  
- Es prohibirà el conexionat de cables elèctrics als quadros d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-

femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Les caixes de plaqueta en arreplega, mai es disposaran de manera que obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar 

accidents per entropessó.  
- En els treballs en altura és preceptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixos d'enganxada en 

l'estructura amb la necessària resistència.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on existisca risc de 

caigudes d'objectes).  
- Arnés de seguretat (per a treballs en altura).  
- Guants de P.V.C. o goma. Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Ulleres antipols. Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al material a tallar. 
- Roba de treball.  

Pintura (plàstica llisa en interiors i pétrea en exteriors) 

PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA: 
- Previ a l'aplicació de la pintura es realitzarà un escatat de la superfície, efectuant un massillat de les faltes.  
- S'aplicarà una mà de pintura diluïda com a fons i dos mans d'acabat. 
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Caiguda de persones al va buidar (pintura de fatxades i assimilables). 
- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
- Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Les pintures, (els vernissos, dissolvents, etc.), s'emmagatzemaran en llocs ben ventilats.  
- S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.  
- Es prohibirà emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o 

incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.  
- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant (finestres i portes 

obertes).  
- S'estendran cables de seguretat amarrats als punts forts de l'obra, dels que amarrar el fiador de l'arnés de 

seguretat en les situacions de risc de caiguda des d'altura.  
- Els bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 60 cm. (tres taulers travats), per 

a evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies angostes.  
- Es prohibirà la formació de bastides a base d'un tauler recolzat en els escalons de dos escales de mà, tant dels de 

suport lliure com de les de tisora, per a evitar el risc de caiguda a distint nivell.  
- Es prohibirà la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables, per a evitar la realització de 

treballs sobre superfícies insegures.  
- Es prohibirà la utilització en esta obra, de les escales de mà en els balcons, sense haver posat prèviament els 

bastides de protecció col·lectiva (baranes superiors, xarxes, etc.), per a evitar els riscos de caigudes al va buidar. 
- La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, medits a una altura sobre el paviment entorn dels 2 

metres. 
- La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant' i reixeta de 

protecció de la pereta, alimentats a 24 V. 
- Es prohibix el conexionat de cables elèctrics als quadros de subministrament d'energia sense la utilització de les 
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clavilles mascle-femella. 
- Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per inestabilitat.  
- Es prohibirà fumar o menjar en les estances en què es pinte amb pintures que continguen dissolvents orgànics o 

pigments tòxics. 
- S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la necessitat una 

profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta.  
- Es prohibirà realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'empren pintures inflamables, 

per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Casc de seguretat homologat (per a desplaçaments per l'obra).  
- Guants de P.V.C. llargs (per a remoure pintures a braç).  
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients pulverulents).  
- Màscara amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per dissolvents orgànics).  
- Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes).  
- Calçat antilliscant. 
- Roba de treball. 
- Gorro protector contra pintura per al cabell. 
- Arnés de seguretat.  

III–6 Fusteria 

Metàl·lica i envidrament 

PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA :   
A) FUSTERIA EXTERIOR  
- En tota la seua longitud es col·locaran caragols d'acer galvanitzat per a la subjecció del filet per pressió.  
- Els plans formats pels fulles i el cércol seran paral·lels en posició de tancat.  
- En tot el perímetre exterior del cércol es col·locarà un perfil angular d'acer galvanitzat de 2mm de grossària.  
- Els fulles aniran unides al cércol per mitjà de dos golfos cada una, col·locats amb reblades o caragolats als perfils i 

a 150 mm dels extrems.  
- Els fulles aniran muntades sobre patins o corrioles d'acer inoxidable o material sintètic i proveïdes en la part 

superior i inferior de raspalls o juntes aïllants amb folgança de 2mm.  
B) PORTES  
- El cércol es rebrà en el buit per mitjà de patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, quedant perfectament anivellat 

i aplomat.  
- Els fulles es penjaran per mitjà de golfos o frontisses en nombre de 2 per metre quadrat.  
- Quan les portes siguen de grans dimensions es disposaran de guies embotides en la solera.  
RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
- Caiguda al mateix nivell. Caiguda a distint nivell. Caiguda al buit.  
- Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals.  
- Colps per objectes o ferramentes.  
- Atrapament de dits entre objectes.  
- Xafades sobre objectes punxants.  
- Contactes amb l'energia elèctrica.  
- Caiguda d'elements de fusteria sobre les persones.  
- Sobreesforços.  
- Altres.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Els arreplegues de tancaments metàl·lics s'ubicaran en llocs definits, per a evitar accidents per interferències.  
- Els cércols, fulles de porta, etc. s'hissaran a les plantes en blocs fleixats, (o lligats), suspesos del ganxo de la grua 

per mitjà d'eslingues. Una vegada en la planta d'ubicació, se soltaran els fleixos i es descarregaran a mà.  
- En tot moment els talls es mantindran lliures d'enderrocs, retalls, metàl·lics, i la resta d'objectes punxants, per a 

evitar els accidents per xafades sobre objectes.  
- Es prohibirà arreplegar baranes definitives en els vores de forjats per a evitar els riscos per possibles afonaments.  
- Abans de la utilització de qualsevol màquina-ferramenta, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb 

tots els mecanismes i protectors de seguretat, instal·lats en bon estat, per a evitar accidents.  
- Els cércols seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de colps, caigudes i bolcades.  
- Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s'instal·laran a una altura entorn dels 60 cm. S'executaran 

en fusta blanca preferentment, per a fer-los més visibles i evitar els accidents per entropessons.  
- El 'penge' de fulles de portes, (o de finestres), s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per a evitar accidents per 
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desequilibri, bolcada, colps i caigudes.  
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura entorn dels 2 m.  
- La il·luminació per mitjà de portàtils es farà per mitjà de 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant' i reixeta de 

protecció de la pereta, alimentats a 24 V.  
- Es prohibirà el conexionat de cables elèctrics als quadros sense la utilització de les clavilles mascle-femella.  
- Les escales a utilitzar seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadeneta limitadora d'obertura.  
- El magatzem de coles i vernissos posseirà ventilació directa i constant, un extintor de pols químic sec junt amb la 

porta d'accés i sobre este un senyal de 'perill d'incendi' i una altra de 'prohibit fumar' per a evitar possibles 
incendis. 

- Es prohibirà expressament l'anul·lació de presa de terra de les màquines ferramenta. S'instal·larà en cada una 
d'elles una 'adhesiu' en este sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Casc de seguretat homologat, (obligatori per a desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on existisca risc de 

Caiguda d'objectes). 
- Guants de P.V.C. o de goma. Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat. 
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IV Mitjans auxiliars 
IV–1 Bastides en general 
DESCRIPCIÓ DEL MITJÀ :   
- Se seguirà sempre el que disposa el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el reial 

decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 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. 

- Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, fils d'aram, etc.) seran les suficients 
perquè les càrregues de treball a què, per la seua funció i destí, vagen a estar sotmeses no sobrepassen les 
establides per a cada classe de material.  

- Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives del bastida, a més de complir amb la condició 
precedent, asseguraran perfectament la seua funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i permanència.  

- El bastida s'organitzarà i armarà en forma constructivament adequada perquè quede assegurada la seua estabilitat 
i al mateix temps perquè els treballadors puguen estar en ell amb les degudes condicions de seguretat, sent també 
extensives estes últimes als restants treballadors de l'obra.  

- Les plataformes tindran una amplària no menor a:  
a) 0,60 metres quan s'utilitze únicament per a sostindre persones i no per a depositar, sobre ella, materials.  
b) 0,80 metres quan en la plataforma es depositen materials.  
c) 1,10 metres quan se l'utilitze per a sostindre una altra plataforma mes elevada.  
d) 1,30 metres quan se l'utilitze per al desbast i igualat de pedres.  
e) 1,50 metres quan s'utilitze per a sostindre una altra plataforma més elevada, usada per al desbast i igualat 

de pedres.  
 
RISCOS (OPERACIONS D'UTILITZACIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caigudes a distint nivell (a l'entrar o eixir). Caigudes al mateix nivell.  
- Afonament del bastida. Afonament o caiguda d'objectes (taulers, ferramenta, materials).  
- Colps per objectes o ferramentes. Atrapamientos.  
- Altres.  
 
MESURES PREVENTIVES :  
Per a garantir tecnicament en l'obra que els bastides utilitzats no es desplomen o es desplacen accidentalment 
s'hauran d'utilitzar - Bastides normalitzats - :  
Estos bastides normalitzats hauran de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte, muntatge, 
utilització, manteniment i desmuntatge dels mateixos. 
En el supòsit d'utilitzar - Bastides no normalitzats - Es requerirà una nota de càlcul en què es justifique l'estabilitat i 
solidesa del bastida, així com inclourà les instruccions de muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge dels 
mateixos.   
A estos efectes s'entendrà que quan un bastida normalitzat s'instal·le o modifique component els seus elements de 
manera no prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el mateix es tractarà a efectes com a - No 
Normalitzat -. 
Els Bastides seran inspeccionats per persona competent (recurs preventiu) segons R.D. 1215 i posteriors 
modificacions:  

a) abans de la seua posada en servici.  
b) A intervals regulars d'ara en avant. 
c) Davant de qualsevol modificació, sacsada sísmica, exposició a la intempèrie, període de no utilització, o 

qualsevol condició que puga afectar la seua estabilitat. 
En estes inspeccions es deixarà constància escrita a manera de “certificat de muntatge”, les quals estaran en tot 
moment a la disposició del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 
Se seguirà en tot moment el que disposa la modificació del R.D. 1215/97 sobre Equips de treball. 
A més s'hauran de tindre sempre en compte les següents mesures preventives: 
- Els bastides sempre s'arriostrarán per a evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als 

treballadors.  
- Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada haurà de revisar-se tota la seua estructura per a evitar les 

situacions inestables.  
- Els trams verticals (mòduls o peus drets) dels bastides, es recolzaran sobre taulers de repartiment de càrregues.  
- Els peus drets dels bastides en les zones de terreny inclinat, se suplementaran per mitjà de tacs o porcions de 

tauler, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment.  
- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària i estaran fermament ancorades als suports de tal 

forma que s'eviten els moviments per lliscament o bolcada.  
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- Les plataformes de treball, independentment de l'altura, posseiran baranes perimetrals completes de 90 cm. 
d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i sòcols.  

- Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització dels treballs.  
- Els taulers que formen les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nucs 

que minven la seua resistència. Estaran nets, de tal forma, que puguen apreciar-se els defectes per ús i el seu 
cantell serà de 7 cm. com a mínim.  

- Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre els bastides, materials o ferramentes. Poden caure sobre les 
persones o fer-los entropessar i caure al caminar sobre elles.  

- Es prohibirà tirar runes directament des dels bastides. La runa s'arreplegarà i es descarregarà de planta en planta, 
o bé s'abocarà a través de trompes.  

- Es prohibirà fabricar morters (o semblants) directament sobre les plataformes dels bastides.  
- La distància de separació d'un bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en prevenció de 

caigudes.  
- Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per a evitar els accidents per caiguda.  
- Es prohibirà -botar- de la plataforma bastimentada a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà per mitjà d'una 

passarel·la instal·lada per a tal efecte.  
- Els bastides s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servici de Prevenció, abans de l'inici dels 

treballs, per a previndre fallades o faltes de mesures de seguretat.  
- Els elements que denoten alguna fallada tècnica o mala comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seua reparació (o substitució).  
- Els reconeixements mèdics previs (Vigilància de la Salut) per a l'admissió del personal que haja de treballar sobre 

els bastides d'esta obra, intentaran detectar aquells transtorns orgànics (vertigen, epilèpsia, transtorns cardíacs, 
etc.), que puguen patir i provocar accidents a l'operari. Els resultats dels reconeixements es presentaran el 
Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obra.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Casc de seguretat homologat.  
- Botes de seguretat (segons casos). Calçat antilliscant (segons cas).  
- Arnés de seguretat.  
- Roba de treball. Trages per a ambients plujosos.  

IV–2 Bastides de cavallets 
DESCRIPCIÓ DEL MITJÀ :   
- Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, fils d'aram, etc.) seran les suficients 

perquè les càrregues de treball a què, per la seua funció i destí, vagen a estar sotmeses no sobrepassen les 
establides per a cada classe de material.  

- Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives del bastida, a més de complir amb la condició 
precedent, asseguraran perfectament la seua funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i permanència.  

- El bastida s'organitzarà i armarà en forma constructivament adequada perquè quede assegurada la seua estabilitat 
i al mateix temps perquè els treballadors puguen estar en ell amb les degudes condicions de seguretat, sent també 
extensives estes últimes als restants treballadors de l'obra.  

 
RISCOS (OPERACIONS D'UTILITZACIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caigudes a distint nivell (a l'entrar o eixir). Caigudes al mateix nivell.  
- Afonament del bastida. Afonament o caiguda d'objectes (taulers, ferramentes, materials).  
- Colps per objectes o ferramentes. Atrapamientos.  
- Altres.  
 
MESURES PREVENTIVES: 
- Els bastides sempre s'arriostraràn per a evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als 

treballadors. 
- Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada haurà de revisar-se tota la seua estructura per a evitar les 

situacions inestables. 
- Els trams verticals (mòduls o peus drets) dels bastides, es recolzaran sobre taulers de repartiment de càrregues. 
- Els peus drets dels bastides en les zones de terreny inclinat, se suplementaran per mitjà de tacs o porcions de 

tauler, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment. 
- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària i estaran fermament ancorades als suports de tal 

forma que s'eviten els moviments per lliscament o bolcada. 
- Les plataformes de treball, independentment de l'altura, posseiran baranes perimetrals completes de 90 cm. 

d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i sòcols. 
- Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització dels treballs. 
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- Els taulers que formen les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nucs 
que minven la seua resistència. Estaran nets, de tal forma, que puguen apreciar-se els defectes per ús i el seu 
cantell serà de 7 cm. com a mínim. 

- Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre els bastides, materials o ferramentes. Poden caure sobre les 
persones o fer-los entropessar i caure al caminar sobre elles. 

- Es prohibirà tirar runes directament des dels bastides. La runa s'arreplegarà i es descarregarà de planta en planta, 
o bé s'abocarà a través de trompes. 

- Es prohibirà fabricar morters (o semblants) directament sobre les plataformes dels bastides.  
- La distància de separació d'un bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en prevenció de 

caigudes. 
- Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per a evitar els accidents per caiguda.  
- Es prohibirà -botar- de la plataforma bastimentada a l'interior de l'edifici; el pas es realitzarà per mitjà d'una 

passarel·la instal·lada per a tal efecte. 
- Els bastides s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servici de Prevenció, abans de l'inici dels 

treballs, per a previndre fallades o faltes de mesures de seguretat. 
- Els elements que denoten alguna fallada tècnica o mala comportament es desmuntaran immediatament per a la 

seua reparació (o substitució). 
- Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que haja de treballar sobre els bastides d'esta 

obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que puguen patir i 
provocar accidents a l'operari. Els resultats dels reconeixements es presentaran el Coordinador de Seguretat i 
Salut en execució d'obra. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Casc de seguretat homologat. 
- Botes de seguretat (segons casos). Calçat antilliscant (segons cas). 
- Arnés de seguretat. Roba de treball. Trages per a ambients plujosos. 
 

IV–3 Bastida metàl·lic tubular europeu 
DESCRIPCIÓ DEL MITJÀ: 
- Se seguirà sempre el que disposa el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el reial 

decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 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. 

- Es considerarà per a decidir sobre la utilització d'este mitjà auxiliar, que el bastida metàl·lic tubular està 
comercialitzat amb tots els sistemes de seguretat que el fan segur (escales, baranes, passamans, sòcols, 
superfícies de treball, brides i passadors d'ancoratge dels taulers, etc.). 

RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caigudes a distint nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Atrapamientos durant el muntatge. 
- Caiguda d'objectes. 
- Colps per objectes. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
MESURES PREVENTIVES: 
Per a garantir tecnicament en l'obra que els bastides utilitzats no es desplomen o es desplacen accidentalment 
s'hauran d'utilitzar - Bastides normalitzats - : 
Estos bastides normalitzats hauran de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte, muntatge, 
utilització, manteniment i desmuntatge dels mateixos. 
L'empresa al càrrec del qual s'instal·le el bastida haurà d'establir el procediment necessari perquè una persona 
competent realitze les inspeccions i proves corresponents. 
 
Els resultats d'estes inspeccions hauran de documentar-se per mitjà d'Una Acta, conservant-se durant el temps que 
romanga instal·lat el bastida. 
Durant el muntatge dels bastides metàl·lics tubulars es tindran presents les següents especificacions preventives: 
- No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat (creus 

de Sant Andreu, i traves). 
- La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada serà tal, que oferirà les garanties necessàries com 

per a poder amarrar a ell el fiador de l'arnés de seguretat. 
- Les barres, mòduls tubulars i taulers, s'hissaran per mitjà de sogues de cànem de Manila lligades amb -nucs de 

mariner- (o per mitjà d'eslingues normalitzades). 
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- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seua formació, per mitjà de les 
abraçadores de subjecció contra basculaments o les traves corresponents. 

- Les unions entre tubs s'efectuaran per mitjà dels -nucs- o -bases- metàl·liques, o bé per mitjà de les mordasses i 
passadors previstos, segons els models comercialitzats.  

- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplària.  
- Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un sòcol de 15 cm.  
- Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del sòcol posterior una barana sòlida de 90 cm. 

d'altura, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.  
- Les plataformes de treball, s'immobilitzaran per mitjà de les abraçadores i passadors clavats als taulers.  
- Els mòduls de fonament dels bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivelables sobre caragols sense fi 

(eixos d'anivellació), a fi de garantir una major estabilitat del conjunt.  
- Els mòduls de base dels bastides tubulars, es recolzaran sobre taulers de repartiment de càrregues en les zones 

de suport directe sobre el terreny.  
- Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb entaulats i viseres 

segures a -nivell de sostre- en prevenció de colps a tercers.  
- La comunicació vertical del bastida tubular quedarà resolta per mitjà de la utilització d'escales prefabricades 

(element auxiliar del propi bastida).  
- Es prohibirà expressament en esta obra el suport dels bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles 

de materials diversos, -torretes de fustes diverses- i semblants.  
- Les plataformes de suport dels caragols sense fi (eixos d'anivellació), de base dels bastides tubulars disposats 

sobre taulers de repartiment, es clavaran a estos amb claus d'acer, clavats a fons i sense doblegar.  
- Es prohibirà treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars, si abans no s'han 

encerclat amb baranes sòlides de 90 cm. d'altura formades per passamans, barra intermèdia i sòcol.  
- Tots els components dels bastides hauran de mantindre's en bon estat de conservació rebutjant-se aquells que 

presenten defectes, colps o pronunciada oxidació.  
- Els bastides tubulars sobre mòduls amb escaleta lateral, es muntaran amb esta cap a la cara exterior, és a dir, cap 

a la cara en què no es treballa.  
- És pràctica corrent el -muntatge de revés- dels mòduls en funció de l'operativitat que representa, la possibilitat de 

muntar la plataforma de treball sobre determinats escalons de l'escaleta. Evite estes pràctiques per insegures.  
- Es prohibirà en esta obra l'ús de bastides sobre cavallets (xicotetes cavallets), recolzades sobre les plataformes de 

treball dels bastides tubulars.  
- Els bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en què es treballa. 
- Els bastides tubulars s'arriostraràn als paraments verticals, ancorant-los sòlidament als -punts forts de seguretat- 

previstos en fatxades o paraments. 
- Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball per mitjà de corrioles muntades sobre forques tubulars 

subjectes per mitjà d'un mínim de dos brides al bastida tubular. 
- Es prohibirà fer -pastes- directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies esvaroses que 

poden fer caure als treballadors. 
- Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per 

sobrecàrregues innecessàries. 
- Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler ubicat a mitja altura en la part posterior de la plataforma 

de treball, sense que la seua existència minve la superfície útil de la plataforma. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Casc de seguretat homologat. 
- Roba de treball. 
- Calçat antilliscant. 
- Arnés de seguretat. 
 

IV–4 Escales de mà 
DESCRIPCIÓ DEL MITJÀ:  
- Se seguirà sempre el que disposa el Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el reial 

decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 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. 

- Utilitzarem este mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra. 
- Encara que sol ser objecte de -prefabricació rudimentària- en especial al començament de l'obra o durant la fase 

d'estructura, les escales utilitzades en esta obra seran homologades EN131. 
- Les escales prefabrices amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat d'esta obra. Per tant queda 

prohibida la utilització de les mateixes en l'obra. 
- Se seguirà el que disposa la modificació del R.D. 1215/97 sobre Equips de Treball. 
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RISCOS (OPERACIONS D'UTILITZACIÓ I TRASLLAT EN OBRA): 
- Caigudes al mateix nivell. Caigudes a distint nivell.  
- Caiguda d'objectes sobre altres persones.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes.  
- Atrapamientos pels ferramentes o extensors.  
- Lliscament per incorrecte suport (falta de sabates, etc.).  
- Bolcada lateral per suport irregular.  
- Ruptura per defectes ocults.  
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (empalme d'escales, formació de plataformes de 

treball, escales -curtes- per a l'altura a salvar, etc.).  
 
MESURES PREVENTIVES :  
1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.  
- Les escales de fusta a utilitzar en esta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nucs que 

puguen minvar la seua seguretat.  
- Els escalons (travessers) de fusta estaran acoblaments.  
- Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie per mitjà de vernissos transparents, perquè no oculten els 

possibles defectes.  
2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques.  
- Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegaments que puguen minvar la seua 

seguretat.  
- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preserven de les agressions de la 

intempèrie.  
- Les escales metàl·liques a utilitzar en esta obra, no estaran suplementades amb unions soldades.  
3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora.  
S'apliquen les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de -fusta o metall-.  
- Les escales de tisora a utilitzar en esta obra, estaran dotades en la seua articulació superior, de topalls de 

seguretat d'obertura.  
- Les escales de tisora estaran dotades cap a la mitat de la seua altura, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació 

d'obertura màxima.  
- Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint ambdós travessers per a no minvar la seua seguretat.  
- Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell 

no minvar la seua seguretat.  
- Les escala de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball.  
- Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, obliga 

a ubicar els peus en els 3 últims escalons.  
- Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.  
4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constituïxen.  
- No han d'utilitzar les escales persones que patisquen algun tipus de vertigen o semblants.  
- Per a pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli 

o altres materials lliscants, perquè al seu torn embruten els escalons de la pròpia escala.  
- Es prohibirà la utilització d'escales de mà en esta obra per a salvar altures superiors a 5 m.  
- Les escales de mà a utilitzar en esta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de 

seguretat.  
- Les escales de mà a utilitzar en esta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o 

estructura a què donen accés.  
- Les escales de mà a utilitzar en esta obra, sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.  
- Les escales de mà a utilitzar en esta obra, s'instal·laran de tal forma, que el seu suport inferior diste de la projecció 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre suports.  
- Es prohibirà en esta obra transportar pesos a mà (o a muscle), iguals o superiors a 25 Kg. sobre les escales de 

mà.  
- Es prohibirà recolzar la base de les escales de mà d'esta obra, sobre llocs o objectes poc ferms que poden minvar 

l'estabilitat d'este mitjà auxiliar.  
- L'accés d'operaris en esta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en u. Es prohibix la utilització a 

l'uníson de l'escala a dos o més operaris.  
- L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'esta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant 

directament cap als escalons que s'estan utilitzant.  
- El transport d'escales per l'obra a braç es farà de tal manera que s'evite el danyar-les, deixant-les en llocs apropiats 

i no utilitzant-les al mateix temps com a safata o llitera per a transportar materials.  
- El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, supere els 55 
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kg.   
- Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part 

davanter cap avall.   
- Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer-la pivotar ni transportar-la sobre l'esquena, entre muntants, 

etc.   
- En el cas d'escales transformables es necessiten dos persones per a traslladar-la per l'obra i s'hauran de prendre 

les precaucions següents: 
a) Transportar plegades les escales de tisora. 
b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant els escalons en els plans mòbils 

i les cordes lligades a dos escalons cara a cara en els distints nivells. 
c) Durant el trasllat es procurarà no arrossegar les cordes de les escales pel sòl. 

- Per a l'elecció del lloc on alçar l'escala haurà de tindre's present: 
a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment. 
b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala. 
c) No situar-la en compte de pas per a evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas 

abalisar-la o situar una persona que avise de la circumstància. 
- Hauran de tindre's en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala: 

a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'estes 
condicions poden provocar greus accidents.  

b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc).  
- Hauran de tindre's en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala :  

a) La inclinació de l'escala haver de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estiga 
compresa entre el quart i el terç de la seua longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5é i 
70,5é. 

b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30é com a màxim, amb la corda que UNE els dos 
plans estesa o el limitador d'obertura bloquejat. 

- Hauran de tindre's en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el sòl i sabates de 
suport: 

a) Sòls de ciment: Zapatas antiderrapants de cautxú o neopré (ranurades o estriades). 
b) Sòls eixuts: Zapatas abrasives. 
c) Sòls gelats: Zapata en forma de serra. 
d) Sòls de fusta: Puntes de ferro. 

- Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en esta obra seran: 
a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 Kg., sent la càrrega màxima a transportar de 25 Kg. 
b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 Kg i igualment la càrrega màxima a portar per treballador és 

25 Kg. 
5) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són: 
- No utilitzar una escala manual per a treballar. En cas necessari i sempre que no siga possible utilitzar una 

plataforma de treball s'hauran d'adoptar les mesures següents: 
- Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar cinturó de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent.   
- Per a treballs d'una certa duració es poden utilitzar dispositius com ara estrep que s'adapten a l'escala   
- En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per a treballar. 
- No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades.   
- Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es puga accedix fàcilment al punt d'operació sense 

haver d'estirar-se o penjar-se. Per a accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de 
l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa. 

- Mai han d'utilitzar-se les escales per a altres fins diferents d'aquells per als que han sigut construïdes. Així, no 
s'han d'utilitzar les escales dobles com simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per a servir de 
ponts, passarel·les o plataformes. Per un altre costat no han d'utilitzar-se per a servir de suports a un 
bastimentada. 

6) Emmagatzemament de les escales :  
- Les escales de fusta han d'emmagatzemar-se en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que faciliten 

la inspecció.  
- Les escales no han d'emmagatzemar-se en posició inclinada.  
- Les escales han d'emmagatzemar-se en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets.  
7m) Inspecció i manteniment :  
- Les escales hauran d'inspeccionar-se com a màxim cada sis mesos contemplant els punts següents:   

a) Escalons fluixos, mal acoblaments, trencats, amb clavills, o indegudament substituïts per barres o subjectes 
amb fils d'aram o cordes.   

b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport.   
c) Defecte en elements auxiliars (corrioles, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales.   
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Davant de la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Esta haurà de ser 
reparada per personal especialitzat o retirada definitivament.  

8) Conservació de les escales en obra :  
a) Fusta  
No han de ser recobertes per productes que impliquen l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala.  
Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents.  
Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques.  
b) Metàl·liques  
Les escales metàl·liques que no siguen de material inoxidable han de recobrir-se de pintura anticorrosiva.  
Qualsevol defecte en un muntant, escaló, etc. no ha de reparar-se, soldar-se, adreçar-se, etc., mai.  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (DURANT LA SEUA UTILITZACIÓ I TRASLLAT EN OBRA) :  
- Casc de seguretat homologat. Botes de seguretat.  
- Calçat antilliscant.   
- Arnés de seguretat (quan siga necessari).  
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V . Proteccions col·lectives 
V–1 Senyalització 
DESCRIPCIÓ DE SENYALITZACIÓ UTILITZADA :  
- Esta obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat que indiquen i facen conéixer 

per endavant tots els perills.  
- La senyalització a utilitzar ha d'estar d'acord amb principis professionals, i es basarà en els fonaments dels codis 

de senyals, com són:  
1) Que el senyal siga de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a l'interessat.  
2) Que les persones que la perceben, vegen el que significa. Rètols com a PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada 

llegits, complixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.  
- El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra.  
- El segon fonament consistix en el fet que les persones perceben el missatge o senyal, la qual cosa suposa una 

educació preventiva o de coneixement del significat d'eixos senyals.  
SENYALITZACIÓ EN L'OBRA :  
La senyalització en l'obra, és complexa i la més variada, havent de parlar de diversos tipus de senyalització segons 

característiques de base com són:  
1) Per la localització dels senyals o missatges:  
- Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que pot 

una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat 
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 panells, banderins rojos, bandes blanques 

o roges, triangles, tanques, etc.  
- Senyalització nocturna. A falta de la llum diürna, es poden utilitzar els mateixos senyals diürns però buscant la 

seua visibilitat per mitjà de llum artificial.  
3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els següents tipus de senyalització:  
- Senyalització visual. Es compon basant-se en la forma, el color i els esquemes a percebre visualment. Els senyals 

de ciruculació són un bon exemple.  
- Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol utilitzar-se en vehicles o màquines 

per mitjà de xiulets, sirenes o clàxon.  
- Senyalització olfactiva. Consistix a addicionar un producte d'olor característica a gasos inodors perillosos. Per 

exemple un fuga de butà que és inodor es percep per l'olor del component addicionat prèviament.  
- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant d'altres perills majors, Per exemple 

cordells, baranes, etc.  
MITJANS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN ESTA OBRA :  
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i 

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

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

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

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

4) ETIQUETES: En esta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es 
poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posició o mode d'ús del 
producte contingut en els envasos.  

 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE): 
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- Cremades. 
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals. 
- Colps o talls per maneig de xapes metàl·liques. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el tràfic o facilitant el seu va veure, es 

procurarà principalment que: 
a) Siguen treballadors amb permís de conduir. 
b) Estiguen protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la 

normativa de tràfic. 
c) Utilitzen peces de roba reflectors segons UNE-EN-471 
d) Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del tràfic rodat. 
- Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de 

vials.  
- Retirada de sobres de materials, ferramentes i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, 

etc.). 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE): 
- Roba de treball amb franges reflectores. 
- Guants preferiblement de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Casc de seguretat homologat. 

V–2 Instal·lació elèctrica provisional 
DESCRIPCIÓ: 
- La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries.  
- Tots els conjunts d'aparamenta empleats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 

UNE-EN 60.349 -4.masses i dispositius de tall per intensitat- En els locals de servicis (oficines, vestidors, locals 
sanitaris, etc) seran aplicables les prescripcions tècniques arreplegades en la ITC-BT-24 

- 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 esta circumstància amb un comprobador de tensió. 

- Les ferramentes estaran aïllades. 
- Les ferramentes elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió inferior a 50 v. 
- Les envoltants, aparamenta, 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 UNE 20.324. 
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE): 
- 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. 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra 

de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 
- Les mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran les indicades en la ITC-BT-24, tenint en 

compte : 
a) Mesures de protecció contra contactes directes :  
Es realitzaran per mitjà de protecció per aïllament de les parts actives o per mitjà de barreres o envoltants.  
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes :   
Quan la protecció de les persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de 

l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V de valor 
eficaç en corrent alterna de 60 V en corrent continu.  

Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat 
MBTS; o bé protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual.  

Normes de prevenció tipus per als cables.  
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- El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en 
funció de la maquinària i il·luminació prevista.  

- Els cables a emprar en escomeses i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb 
coberta de policloropreno o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i aptes per a servicis mòbils.  

- Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 
21.031, i aptes per a servicis mòbils.  

- La distribució des del quadro general d'obra als quadros secundaris (o de planta), s'efectuarà per mitjà de 
canalitzacions soterrades.  

- En cas d'efectuar-se estés de cables i mànegues, este es realitzarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs de 
vianants i de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.  

- L'estés dels cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seua 
instal·lació serà d'acord amb allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Se senyalitzarà el -pas del cable- per 
mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte el protegir per mitjà de 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 d'haver d'efectuar empalmes entre mànegues es tindrà en compte:  
- Sempre estaran elevats. Es prohibix mantindre en el sòl.  
- Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran per mitjà de connexions normalitzades estancs 

antihumitat.  
- Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments normalitzats estancs de seguretat.  
- La interconnexió dels quadros secundaris en planta baixa, s'efectuarà per mitjà de canalitzacions soterrades, o bé 

per mitjà de mànegues, i en este cas seran penjoll a una altura sobre el paviment entorn dels 2m., 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.  

- 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 per mitjà de connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termorretràctils, amb 

protecció mínima contra dolls d'aigua.  
Normes de prevenció tipus per als interruptors.  
- S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per R.D. 

842/2002 de 2 d'Agost.  
- Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'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 penjolls, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- estables.  
Normes de prevenció tipus per als quadros elèctrics.  
- Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons norma UNE- 

20324.  
- A pesar de ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja per mitjà de viseres eficaces com a 

protecció addicional.  
- Els quadros 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 quadros elèctrics d'esta 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 quadros s'efectuaran dels quadros de distribució, per mitjà de 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 accessibles sense l'ús d'útils especials o estaran incloses baix coberta o armaris 

que proporcionen grau semblant d'inaccessibilitat.  
Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits.  
- En l'origen de cada instal·lació ha d'existir un conjunt que incloga el quadro general de comandament i els 

dispositius de protecció principals.  
- En l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o més dispositius que asseguren les funcions de 
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seccionament i de tall omnipolar en càrrega.  
- En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar de càrrega.  
- Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar incluits en el quadro principal 

o en quadros distints del principal.  
- Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició oberta.  
- L'alimentació dels aparells d'utilització es realitzarà a partir de quadros de distribució, en els que integren :  
a) Dispositius de protecció contra les sobreintensitats.  
b) Dispositius de protecció contra els contactes indirectes.  
c) Bases de preses de corrent.  
- L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 v. per mitjà de transformadors de seguretat, preferentment amb separació de 

circuits.  
Normes de prevenció tipus per a les preses de terra.  
- La xarxa general de terra haurà d'ajustar-se a les especificacions detallades en la ITC-BT-18 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió.  
- Cas d'haver de 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 junt amb el quadro 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 esta la que s'utilitze per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra.  

- Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica segons la classe 2 
de la Norma UNE 21.022  

- El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibix expressament 
utilitzar-lo per a altres usos. Unicamente podrà utilitzar-se conductor o cable de coure nu 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 xarxa 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 
xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d'obra.  

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats per mitjà de 
transformador de separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de carcasses de motors o 
màquines es connectaran degudament a la xarxa 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 xarxa general de terra per mitjà del 

corresponent conductor de protecció. Els aparells d'enllumenat portàtils, excepte els utilitzats amb xicotetes 
tensions, seran de tipus protegit contra els dolls d'aigua.  

- 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 per mitjà de projectors ubicats sobre -peus drets- ferms.  
- L'energia elèctrica que se subministre a les làmpares portàtils per a il·luminació de talls entollats o humits, se 

servirà a través d'un transformador de corrent amb 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 creuada 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 un fallada, 

moment en què se la declararà -fora de servici- per mitjà de 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 prohibixen les revisions o reparacions baix corrent. Abans d'iniciar una reparació es desconnectarà la màquina 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:         “PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18. ESCOLETA D’ALMOINES” 
EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES (VALÈNCIA) 

E  B  ARQUITECTURA  I  URBANISME  SAFOR 7  S L.   Tels: 962820661 / 962822547  Fax: 962822547                                  30 

de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llija: - NO CONNECTAR, 
HÒMENS TREBALLANT EN LA XARXA -.  

- L'ampliació o modificació de línies, quadros i semblants només l'efectuaran els electricistes.  
Mesures de protecció:  
- Els quadros elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.  
- Els quadros elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació (poden 

ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents).  
- Els quadros elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja.  
- Els pals provisionals de què penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m. (com a norma 

general), del vora 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 junt amb escales de mà).  
- Els quadros elèctrics, en servici, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de clau) en servici.  
- 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.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Casc de seguretat homologat, (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.  
- Arnés de seguretat.  
- Banqueta de maniobra.  
- Estora aïllant.  
- Comprobadores de tensió.  
- Ferramentes aïllants.  

V–3 Tanca d'obra 
DESCRIPCIÓ :   
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra  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.  

V–4 Contra incendis 
DESCRIPCIÓ: 
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- En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, establixen els següents 
apartats d'este capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya a esta Memòria de Seguretat. Així mateix, en les 
indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics 
generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de 
les seues competències respectives, així com les corresponents ordenances municipals.  

RISCOS (OPERACIONS D'UTILITZACIÓ D'EQUIPS, MANTENIMENT I TRASLLAT) :  
- Cremades  
- Caiguda de persones al mateix nivell.  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Colps.  
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius.  
- Xafades sobre objectes.   
- Caiguda d'objectes en manipulació.   
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
Ús de l'aigua:  
- On existisquen conduccions d'aigua a pressió, s'instal·laran suficients preses o boques d'aigua a distància 

convenient entre si i pròximes als llocs fixos de treballs i llocs de pas del personal, col·locant junt amb tals preses 
les corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència adequada.  

- Quan es manque normalment d'aigua a pressió o esta siga insuficient, s'instal·laran depòsits amb aigua suficient 
per a combatre els possibles incendis.  

- En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgàniques, només haurà d'emprar-se 
aigua molt polvoritzada.  

- No s'emprarà aigua per a extingir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de calci o altres 
substàncies que al contacte amb l'aigua produïsquen explosions, gasos inflamables o nocius.  

- En incendis que afecten instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors de bromera química, 
soda o àcida o aigua.  

Extintors portàtils:  
- En proximitat als llocs de treball amb major risc d'incendi col·locats en lloc visible i accessible fàcilment, es 

disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes, de bromera física o química, mescla d'ambdós o pols seques, 
anhídrid carbònic o aigua, segons convinga a la causa determinant del foc a extingir.  

- Quan s'empren distints tipus d'extintors seran retolats amb cartells indicadors del lloc i classe d'incendi en què 
hagen d'emprar-se.  

- S'instruirà al personal, quan siga necessari, del perill que presenta l'ús de tetracloruro de carboni i clorur de metil 
en atmosferes tancades i de les reaccions químiques perilloses que puguen produir-se en els locals de treball 
entre els líquids extintors i les matèries sobre les quals puguen projectar-se.  

- Els extintors seran revisats periòdicament i carregats segons les normes de les cases constructores 
immediatament després d'usar-los.  

Ús d'arenes fines:  
- Per a extingir els focs que es produïsquen en pols o borumballes de magnesi i alumini, es disposarà en llocs 

pròxims als de treball, de caixons o retens suficients d'arena fina eixuta, de pols de pedra o altres matèries inertes 
semblants.  

Detectors automàtics:  
- En esta obra no són de considerar durant l'execució este tipus de detectors.  
Prohibicions personals:  
- En les zones de l'obra amb alt risc d'incendi, queda prohibit fumar o introduir mistos, misteres o estris d'ignició. 

Esta prohibició s'indicarà amb cartells visibles a l'entrada i en els espais lliures de les parets de tals dependències.  
- Es prohibix igualment al personal introduir o emprar estris de treball, no autoritzats per l'empresa, que puguen 

ocasionar purnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables.  
Equips contra incendis:  
- En l'obra, conforme s'establix en el Pla d'Emergència, s'instruirà i entrenarà especialment al personal integrat en 

l'equip o brigada contra incendis, sobre el maneig i conservació de les instal·lacions i material extintor, senyals 
d'alarma, evacuació dels treballadors i socors immediat dels accidentats.  

- El material assignat als equips d'extinció d'incendis: escales, cobertes de lona o teixits ignífugs, destrals, pics, 
pal·les, etc., no podrà ser usat per a altres fins i el seu emplaçament serà conegut per les persones que hagen 
d'emprar-ho.  

- L'empresa designarà el cap d'equip contra incendis, que complirà estrictament les instruccions tècniques dictades 
pel Comité de Seguretat per a l'extinció del foc i les establides en el Pla d'Emergencia de l'obra, per al socors dels 
accidentats. 

Alarmes i simulacres d'incendis: 
- Per a comprovar el bon funcionament dels sistemes de prevenció, l'entrenament dels equips contra incendis i que 

els treballadors en general, coneixen i participen amb aquells, s'efectuaran durant l'execució de les obres, alarmes 
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i simulacres d'incendis, per orde de l'empresa i sota la direcció del cap d'equip contra incendis, que només 
advertirà dels mateixos les persones que hagen de ser informades en evitació de danys o riscos innecessaris. Els 
simulacres estan arreplegats en el Pla d'Emergència d'esta obra.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS D'UTILITZACIÓ, MANTENIMENT I TRASLLAT D'EQUIPS) :  
- Casc de seguretat homologat, (per a trasllat per l'obra)  
- Guants d'amiant.  
- Botes.  
- Màscares.  
- Equips de respiració autònoma.  
- Manoples.  
- Manils o trages ignífugs.  
- Calçat especial contra incendis.  

V–5 Provisions 
DESCRIPCIÓ :  
- Abans de començar un tall es comencen a preparar uns materials que ens van a servir per a realitzar-lo. Per això 

ens anem a veure obligats a emmagatzemar certs materials per a posteriorment utilitzar-los en la nostra 
construcció.  

- L'emmagatzemament l'hem de realitzar el més ordenadament possible a fi d'evitar possibles accidents que es 
puguen produir per un mal apilament.  

- Els primers materials que emmagatzemarem seran la ferralla i les xapes metàl·liques per a l'encofrat, que no han 
de ser un obstacle per al material i la maquinària.  

RISCOS (OPERACIONS D'ARREPLEGAT I DESARREPLEGAT) :  
- Caigudes al mateix nivell.  
- Generació de pols.  
- Talls.  
- Caigudes d'objectes arreplegats.  
- Colps per objectes.  
- Atrapamientos.  
- Altres.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Les piles de ferralla no han de passar d'1,50 m. d'altura i hauran d'estar arreplegades de forma ordenada, a fi 

d'evitar els enganxalls que patixen sovint els treballadors, provocant talls i caigudes.  
- Les xapes d'encofrat han d'apilar-se netes i ordenades.  
- L'arreplega de biguetes ha de ser ordenat i no han d'estar amuntonades de qualsevol manera, ja que de ser així, 

se'ns podrien vindre damunt totes, produint-nos alguna lesió.  
- L'arreplega s'ha de fer sense acumulació i lluny dels vores de terraplens, forjats o en les proximitats dels buits.  
- A mesura que va pujant l'estructura cal tindre especial precaució per a no arreplegar materials en els vores, ja que 

poden caure a nivells inferiors i produir accidents.  
- Els arreplegues de chapa i maçàs s'han de fer estratègicament en la planta de construcció per a evitar 

desplaçaments inútils per les bigues.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS D'ARREPLEGAT I DESARREPLEGAT):  
- Casc de seguretat homologat.  
- Roba de treball.  
- Trages per a ambients plujosos.  
- Guants.  
 

V–6   Baranes 
DESCRIPCIÓ :   
- Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix 

que represente un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant.  
- Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on 

existisca un potencial risc de caiguda.  
- Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de persones.  
- Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els meseta.  
- En els accessos a les plantes tancades, a més de la barana es col·locaran senyals de -Prohibit el pas-.  
- L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb altura d'1,00 metres.  
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
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- Caiguda de persones al mateix nivell.  
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors.  
- Sobreesforços.  
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals.  
- Altres.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja desencofrades, per les obertures en 

fatxada o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà per mitjà de la col·locació de baranes.  
- L'obligatorietat de la seua utilització es deriva del que disposa l'Ordenanaza General de Seguretat i Higiene en el 

Treball en els seus articles 17, 21 i 22 i l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica en l'article 187.  
- En l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en l'article 23 s'indiquen les condicions que hauran de 

complir les baranes a utilitzar en obra. Entre altres:  
- Les baranes, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents.  
- L'altura de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra horitzontal, llistó 

intermedi i sòcol de 15 cm. d'altura.  
- Seran capaç de resistir una càrrega de 150 Kg. per metre lineal.  
- La disposició i subjecció de la mateixa al forjat es realitzarà segons el que disposa el fabricant.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE) :  
- Casc de seguretat homologat.  
- Botes de seguretat.  
- 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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VI . Maquinària d'obra 
VI–1 Maquinària de transport 

Camió transport 

DESCRIPCIÓ :  
- El vehicle automòbil comprén una cubeta que bascula cap arrere o lateralment ( en ambdós sentits o en un 

només). 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 els temps de transport i càrrega.  

- Els camions de cubeta múltiple oferixen 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 junt amb l'excavadora.  

- La pista que unisca els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la circulació inclús 
l'encreuament d'ells.  

RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
- Atropell de persones. Xocs contra altres vehicles.  
- Bolcades per fallada de talusos. Bolcades per desplaçament de càrrega.  
- Atrapamientos, per exemple a l'abaixar la caixa.  
- Altres.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Si es tractara d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no s'ha manejat, sol·licite les instruccions pertinents.  
- Abans de pujar a la cabina per a arrancar, inspeccionar al voltant i davall del vehicle, per si haguera alguna 

anomalia.  
- S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa.  
- Es comprovaran els frens després d'un llavat o d'haver-hi travessat zones d'aigua.  
- No es podrà circular pel vora d'excavacions o talusos.  
- Qudeará totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària.  
- No s'haurà de circular mai en punt mort.  
- No s'haurà de circular massa pròxim al vehicle que el precedixca.  
- No s'haurà de transportar passatgers fora de la cabina.  
- S'haurà d'abaixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb l'alçat.  
- No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant alçat, sense haver-lo calçat prèviament.  
- Tots els camions que realitzen labors de transport en esta obra estaran en perfectes condicions de manteniment i 

conservació.  
- Abans d'iniciar les labors de càrrega i descàrrega estarà el fre de mà posat i les rodes estaran immobilitzades amb 

falques.  
- L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió.  
- Si fa falta, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat.  
- La càrrega es taparà amb una lona per a evitar despreniments.  
- Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran.  
A) Mdeidas Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega.  
- L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, entregarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 

Cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'esta entrega quedarà constància amb la firma del Cap de quadrilla 
al peu d'este escrit.  

- Pdeir guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes en les mans.  
- Usar sempre botes de seguretat, s'evitaran colps en els peus.  
- Pujar a la caixa del camió amb una escala.  
- Seguir sempre les indicacions del Cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagen accident.  
- Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar-les mai directament amb les mans.  
- No botar a terra des de la caixa, perill de fractura dels talons.  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL :  
- Granota de treball.  
- Casc de seguretat homologat (al descendir de la cabina).  
- Botes de seguretat.  Guants de treball.  Sabates adequades per a la conducció de camions.  
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VI–2 Xicoteta maquinària 

Radial 
DESCRIPCIÓ: 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les afiladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en múltiples operacions.   
RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Projecció d'objectes. 
- Xafades sobre objectes. 
- Contactes elèctrics. 
- Caigudes al mateix o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions imprevistes, i moltes vegades 

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

- Colps al treballar peces inestables.   
- Talls per contacte directe amb el disc o per ruptura i projecció de fragments del mateix, que poden afectar 

qualsevol part del cos.   
- Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la pròpia ferramenta d'inserció.   
- Cremades degudes a incendis de vapors o altres materials inflamables, ocasionats per purnes. Pot inclús donar-se 

el cas de treballar aliatges amb components perillosos en estat de pols la captació i eliminació del qual resulte 
imprescindible.   

- Inhalació de pols procedent del material treballat i de la mateixa mola.   
- Exposició a soroll, ja que, al propi soroll de la màquina, cal sumar l'increment que es produïx depenent del material 

treballat (fregament amb la peça, ressonància i vibració de la mateixa, reflexió, etc.   
- Exposició a vibracions.   
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- El personal encarregat del maneig de l'afiladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'afiladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a 

la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que pogueren ser necessaris.  
- De vegades, els problemes poden començar amb el muntatge del mola en el seu emplaçament. És elemental la 

utilització de discos de diàmetres i característiques adequades al treball a efectuar; respectar el sentit de rotació 
indicat sobre la mateixa, i utilitzar correctament els dispositius de fixació del mode indicat pel fabricant. És 
important fer rotar el disc manualment per a verificar que està ben centrat i no té fregaments amb la carcassa de 
protecció.  

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

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.   
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada en el mola.   
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina.   
- No sotmetre el disc a sobresforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden 

ser nefastos: ruptura del disc, sobrecalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la 
màquina, pèrdua d'equilibri, etc.   

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

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

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

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

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.   
- En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la protecció per a la mà. 
- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.   
- Existixen també guies acoblables a la màquina que permeten, en mode portàtil, executar treballs d'este tipus, 

obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'estos casos serà necessari 
ajudar-se amb una regla que ens definisca netament la trajectòria.   

- Quan no s'utilitze es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL :  
- Casc de seguretat homologat.  
- Guants de treball.  
- Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes.  
- Trage impermeable per a ambients plujosos.  
- Protectors auditius. Màscara per a treballs amb pols.  

MARTELL DESTROSSADOR. 

DESCRIPCIÓ :  
- El seu funcionament és semblant a l'alimentat per motor compressor a base de pressió exercida sobre el trepant o 

punta per un motor amb pistons.  
- Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició i obertura de regates. 
- Dins dels diferents grups de martells elèctrics són els de major pes i potència, ja que el rendiment que s’exigeix és 

elevat.  
RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
* Lesions per sorolls.  Lesions per vibració i percussió.  
* Projecció de partícules. Colps per diverses causes en el cos en general.  
* Electrocució (en les elèctriques).  
* Incendi per curtcircuit.  
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- S'alimentarà el corrent a baixa tensió (no superior a 50 v)  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.  
- Es dotaran de doble aïllament.  
- Es dotarà al martell d'un interruptor de ressort, de forma que la maquinària funcione estant pressionat 

constantment l'interruptor.  
- El personal encarregat del maneig del martell haurà de ser expert en el seu ús.  
- El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, a la ferramenta 

adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que pogueren ser necessaris.  
- Comprovar que la ferramenta a utilitzar està en bones condicions d'ús.   
- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys a la ferramenta incontrolats d'esta. 

L'ideal seria disposar de suports especials pròxims al lloc de treball.   
- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de 

pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar.   
- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell dels muscles, ja que, en cas de 

pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.   
- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
* Protector acústic o taps. Cinturó antivibratori.  
* Ulleres i Màscares antipartícules.  
* Guants de cuiro.   
* Botes normalitzades.  
* Arnés i cordes de seguretat.  

Ferramentes manuals 

DESCRIPCIÓ :  
- Són ferramentes el funcionament del qual es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza.  
RISCOS MÉS FREQÜENTS :  
- Colps en les mans i els peus.  
- Lesions oculars per partícules provinents dels objectes que es treballen i/o de la pròpia ferramenta.   
- Talls en les mans.  
- Projecció de partícules.  
- Caigudes al mateix nivell i a distint nivell.  
- Esquinços per sobreesforços o gestos violents.   
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut concebudes.  
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- Haurà de fer-se una selecció de la ferramenta correcta per al treball a realitzar.   
- Haurà de fer-se un manteniment adequat de les ferramentes per a conservar-les en bon estat.   
- Haurà d'evitar un entorn que dificulte el seu ús correcte.   
- S'haurà de guardar les ferramentes en lloc segur.   
- Sempre que siga possible es farà una assignació personalitzada de les ferramentes.  
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es troben en bon estat de conservació.  
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants.  
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o estants adequats.  
- Durant el seu ús s'evitarà el seu depòsit arbitrari per terra.  
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les ferramentes que hagen d'utilitzar.  
A) Alicates :  
- Les alicates d'estil lateral han de portar una defensa sobre el tall de tall per a evitar les lesions produïdes pel 

despreniment dels extrems curts de fil d'aram.   
- Les alicates no han d'utilitzar-se en compte de les claus, ja que les seues mordasses són flexibles i sovint esvaren. 

A més tendeixen a arredonir els angles dels caps dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre 
les superfícies.  

- No utilitzar per a tallar materials més durs que les barres.   
- Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar. 
- No col·locar els dits entre els mànecs. 
- No colpejar peces o objectes amb les alicates. 
- Manteniment : Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 
B) Ciselles :  
- No utilitzar cisell amb cap aplatat, poc esmolada o còncava.   
- No usar com a palanca.   
- Els cantons dels talls de tall han de ser arredonides si s'usen per a tallar.   
- Han d'estar nets de rebaves.   
- Els cisells han de ser prou gruixuts perquè no es corben ni bomben al ser colpejats. S'han de rebutjar els cisells 

mes o menys fungiformes utilitzant només el que presente una curvatura de 3 cm de radi.  
- Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anul·lar de goma, pot ser una solució útil per a evitar colps en mans 

amb el martell de colpejar.   
- El martell utilitzat per a colpejar-lo ha de ser prou pesat.   
C) Tornavisos :  
- El mànec haurà d'estar en bon estat i emmotlat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o 

nervadures per a transmetre l'esforç de torsió de la monyica.   
- El tornavís ha de ser de la grandària adequada al del caragol a manipular.   
- Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegat o la punta trencada o retorçuda per tant això pot fer que 

s'isca de la ranura originant lesions en mans.   
- Haurà d'utilitzar-se només per a prémer o afluixar caragols.   
- No utilitzar en compte de punxons, falques, palanques o semblants.   
- Sempre que siga possible utilitzar tornavisos d'estrela.   
- No ha de subjectar-se amb les mans la peça a treballar sobretot si és xicoteta. En el seu lloc ha d'utilitzar-se un 

banc o superfície plana o subjectar-la amb un caragol de banc.  
- Emprar sempre que siga possible sistemes mecànics de caragolat o descaragolat.   
D) Claus de boca fixa i ajustable: 
- Les barres i mecanismes deuran en perfecte estat.   
- La cremallera i caragol d'ajust deuràn lliscar correctament.   
- El dentat de les barres haurà d'estar en bon estat.   
- No d'haurà de desbastar les boques de les claus fixes per tant es destrempen o perden paral·lelisme les cares 

interiors.   
- Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar.   
- S'haurà d'efectuar la torsió girant cap a l'operari, mai espentant.   
- Al girar assegurar-se que els nucs no es colpegen contra algun objecte.  
- Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o femella a prémer o afluixar.   
- S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estiga completament abraçada i assentada a la femella i formant angle 

recte amb l'eix del caragol que prem.  
- No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el mànec, utilitzar una altra 

com allargue o colpejar este amb un martell.  
- La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció que 

supose que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant espentar sobre ella.   
- S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en compte de la de boca ajustable.   
- No s'haurà d'utilitzar les claus per a colpejar. 
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E) Martells i maces: 
- Els caps no haurà de tindre rebaves. 
- Els mànecs de fusta (anouer o fleix) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.   
- El cap haurà d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que 

la pressió es distribuïsca uniformement en totes les direccions radials. 
- S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o fil d'aram. 
- Abans d'utilitzar un martell haurà d'assegurar-se que el mànec està perfectament unit al cap.   
- Haurà de seleccionar-se un martell de grandària i duresa adequats per a cada una de les superfícies a colpejar.   
- Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per a evitar rebots.   
- S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.  
- En el cas d'haver de colpejar claus, estos s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.   
- No colpejar amb un costat del cap del martell sobre un enformador o una altra ferramenta auxiliar.  
- No utilitzar un martell amb el mànec deteriorat o reforçat amb cordes o fils d'aram.  
- No utilitzar martells amb el cap fluix o falca solta   
- No utilitzar un martell per a colpejar un altre o per a pegar voltes a altres ferramentes o com a palanca.   
F) Pics Destrossadors i Trocejadors: 
- S'haurà de mantindre esmolades les seues puntes i el mànec sense estelles.  
- El mànec haurà de ser d'acord amb el pes i longitud del pic.   
- Hauran de tindre el fulla ben adossat.   
- No s'haurà d'utilitzar per a colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per a adreçar ferramentes com el martell o 

semblants.   
- No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense ell.  
- S'hauran de rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.   
- S'haurà de mantindre lliure d'altres persones la zona pròxima al treball.   
G) Serres :  
- Les serres han de tindre esmolats les dents amb la mateixa inclinació per a evitar flexions alternatives i estar ben 

ajustats.   
- Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat. 
- El fulla haurà d'estar tensada. 
- Abans de serrar s'haurà de fixar fermament la peça. 
- Utilitzar una serra per a cada treball amb el fulla tensat (no excessivament)   
- Utilitzar serres d'acer al tungsté endurit o semiflexible per a metalls blans o semidurs amb el següent nombre de 

dents: 
a) Ferro colat, acer bla i llautó: 14 dents cada 25 cm. 
b) Acer estructural i per a ferramentes: 18 dents cada 25 cm. 
c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.  
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.   

- Instal·lar el fulla en la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec.   
- Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part superior del mateix i la mà 

esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les mans un moviment de vaivé i aplicant pressió a la 
peça quan la serra és desplaçat cap avant i deixant de pressionar al retrocedir. 

- Per a serrar tubs o barres, haurà de fer-se girant la peça. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
- Casc de seguretat homologat. Botes de seguretat. 
- Guants de cuiro o P.V.C.  
- Roba de treball. 
- Ulleres contra projecció de partícules. 
- Arnés de seguretat (per a treballs en altures). 
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VII . Riscos 
VII–1 Riscos no eliminats 
RELACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS  
En este apartat hauran d'enumerar-se els riscos laborals que no poden ser eliminats, especificant-se les mesures 
preventives.  
CAIGUDA DE MATERIALS DES DE DISTINT NIVELL:  
- No es pot evitar la caiguda de materials des de distints nivells de l'obra, les mesures preventives seran:  
- Les pujades de materials es realitzaran per llocs on no es trobe personal treballant.  
- L'accés del personal a l'obra es realitzarà per una única zona d'accés, coberta amb la visera de protecció.  
- S'evitarà en el màxim possible el pas de personal per la zona d'arreplegues.  
- En tot moment el gruísta haurà de tindre visió total de la zona d'arreplega de materials, de zona de càrrega i 

descàrrega de la grua, així com per on circule el ganxo de la grua.  
CAIGUDA DE PERSONES A DISTINT NIVELL:  
- No es pot evitar la caiguda de personal de l'obra quan s'estan col·locant o desmuntant les mesures de seguretat 

previstes en el projecte, les mesures preventives seran:  
- Tots els treballs hauran de ser supervisats per l'encarregat de l'obra.  
- Haurà d'estar el nombre de personal necessari per a realitzar els dits treballs i que dita personal estiga qualificat 

per a tal fi.  
RISCOS PROPIS DELS TREBALLADORS:  
Els riscos més freqüents que patixen els treballadors de l'obra són els següents:  
INSOLACIONS: Durant l'execució de l'obra els treballadors, en molts moments, es troben exposats el sol 
(fonamentació, estructura, cobertes, etc.), açò pot produir marejos, afeccions en la pell, etc. Les mesures 
preventives seran les següents:  
- Organitzar els treballs en les distintes zones de l'obra per a evitar en el màxim possible portar el recorregut normal 

del sol.  
- Utilitzar la roba de treball obligatòria i filtres solars si l'exposició al sol és molt continuada.  
- Canviar el personal, si hi ha diversos, en els talls cada cert temps.  
INGESTIÓ DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES: Encara que està prohibit prendre begudes alcohòliques en el recinte 

de l'obra, no es pot evitar la ingestió de les mateixes en les hores de no treball (desdejuni, esmorzar, dinars, etc.) 
que normalment ho solen realitzar en algun bar de la zona. Les mesures preventives seran:  

- L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligant-los si fóra 
necessari l'abandó de la mateixa.  

VII–2 Riscos especials 
TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS  
En principi, no es preveu que existisquen treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i salut per als 
treballadors conforme a l'ANNEX II DEL RD 1627/97. No obstant això, s'enumeren la relació de treballs que suposen 
tals riscos, a fi de que es tinguen en compte en cas de sorgir durant l'execució de les obres, els quals hauran 
d'identificar-se i localitzar-se, així com establir les mesures de seguretat per a anul·lar riscos i evitar accidents.  
ANNEX II DEL RD 1627/97 
Relació no exhaustiva dels treballs  
1- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars 

característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.  
2- Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics supose un risc d'especial gravetat, o per als que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors siga legalment exigible.  
3- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades.  
4- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  
5- Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.  
6- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra subterranis.  
7- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  
8- Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.  
9- Treballs que impliquen l'ús d'explosius.  
10- Treballs que requerisquen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:         “PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18. ESCOLETA D’ALMOINES” 
EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES (VALÈNCIA) 

E  B  ARQUITECTURA  I  URBANISME  SAFOR 7  S L.   Tels: 962820661 / 962822547  Fax: 962822547                                  40 

PUNT 1- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars 
característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball. 
RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS:  
ESTRUCTURA  
- Bolcades dels paquets de fusta (taulers, taulers, puntals, corretges, suports, etc.), durant les maniobres de hissat a 

les plantes.  
- Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat.  
- Afonament d'encofrats.  
- Ruptura o rebentada d'encofrats.  
- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats.  
- Atrapaments.  
- Colps en les mans.  
- Xafades sobre objectes punxants.  
- Caiguda del suport, bigueta o perfil metàl·lic.  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Caiguda de persones al mateix nivell.  
TANCAMENTS  
- Xafades sobre objectes.   
- Il·luminació inadequada.   
- Caiguda d'elements sobre les persones.  
- Caiguda del sistema de bastimentada.  
- Caiguda de persones al mateix nivell.  
- Caigudes de persones a distint nivell.  
COBERTES  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Caiguda de persones al mateix nivell.  
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors.  
REVESTIMENTS  
- Caigudes al mateix nivell.  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors.  
OBRA  
- Caigudes al mateix nivell.  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors.  
ACABATS  
- Caigudes al mateix nivell.  
- Caiguda de persones a distint nivell.  
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors.  
MITJANS AUXILIARS (BORRIQUETAS, ESCALES, BASTIDES, TORRETES D'HORMIGONADO, ETC.)  
- Caigudes a distint nivell (a l'entrar o eixir).  
- Caigudes al mateix nivell.  
- Afonament del bastida.  
- Afonament o caiguda d'objectes (taulers, ferramenta, materials).  
- Atrapamientos.  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Hi ha una relació de normes o mesures de prevenció tipus en cada un dels apartats relacionats en el punt anterior, 

estan desenvolupats puntualment en les distintes fases d'execució de l'obra, als que em remet perquè en 
prengueu coneixement i aplicació.  

- La seguretat mes efectiva per a evitar la caiguda d'altura, consistix bàsicament en la col·locació de mitjans 
col·lectius de seguretat, com a baranes en perímetres i buits, evitant el seu desmuntatge parcial, entablonat de 
buits, xarxes de seguretat, utilització de cinturons ancorats a punts fixos, senyalització de zones i neteja de talls i 
superfícies de treball.  

PROTECCIONS PERSONALS  
- Casc de polietilé.  
- Botes de seguretat.  
- Cinturons de seguretat classes A i C.  
- Guants de cuiro.  
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
- Roba de treball.  
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat.  
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- Trages per a temps plujós. Calçat antilliscant.  
- Manoples de goma. Monyiqueres de cuiro que cobrisquen el braç.  
- Polaines de cuiro. Manil.  
PUNT 2- Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics supose un risc d'especial gravetat, o per als que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors siga legalment exigible.  
RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS:  
HORMIGONADO, OBRA, SOLADO I ENTAULELLATS, ESQUERDEJATS I LLUÏTS, ESCAIOLES:  
- Cossos estranys en els ulls.  
- Dermatitis per contacte amb el ciment.  
PINTURES  
- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments).  
- Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions).  
- Contacte amb substàncies corrosives.  
- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors.  
- Contactes amb l'energia elèctrica.  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Sempre que ocórrega un accident laboral d'esta índole, siga necessari el llavat de la zona afectada per part del 

treballador, havent de disposar per a tal fi d'aigua corrent neta i potable, dins de l'obra, sent recomanable que se 
situe el mes prop del tall o zona de treball on es realitze l'activitat.  

- És sempre important que este degudament indicat el recorregut mes curt al Centre de Salut mes pròxim.  
PROTECCIONS PERSONALS  
- Casc de polietilé (per a desplaçaments per l'obra).  
- Guants de P.V.C. llargs (per a remoure pintures a braç).  
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients pulverulents).  
- Màscara amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per dissolvents orgànics).  
- Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes).  
- Calçat antilliscant.  
- Roba de treball.  
- Gorro protector contra pintura per al cabell.  
PUNT 4- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  
En principi no presents en l'obra encara que s'enuncien les normes bàsiques de seguretat. 
RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS:  
- Caiguda de persones al mateix nivell. Caiguda de persones a distint nivell.  
- Talls per maneig de ferramentes manuals.  Talls per maneig de les guies i conductors.  
- Colps per ferramentes manuals.  
- Electrocució.  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Cas que siga necessari fer el treball en la proximitat immediata de conductors o aparells d'alta tensió, no protegits, 

es realitzarà en les condicions següents:  
a) Atenent les instruccions que per a cada cas en particular del cap del treball.  
b) Baix la vigilància del cap de treball que ha d'ocupar-se que siguen constantment mantingudes les mesures de 

seguretat per ell fixades, delimitació de la zona de treball i col·locació, si fa falta de pantalles protectores.  
- Si a pesar de les mesures de seguretat adoptades el perill no desapareguera serà necessari tramitar la 

corresponent sol·licitud d'autorització per a treballar en la instal·lació d'alta tensió i complimentar les normes de 
l'article 62; estos tipus de treball també podran realitzar-se en tensió si seguixen fidelment les prescripcions sobre 
treballs en tensió del propi article en el seu apartat 2.  

PROTECCIONS PERSONALS :  
- Guants aïllants.  
- Banquetes o estores aïllants. Baines o caperutxes aïllants. Comprobadores o discriminadors de tensió.  
- Ferramentes aïllants.  
- Material de senyalització ( discos, barreres, banderins, etc.).  
- Làmpares portàtils.  
- Transformadors de seguretat. Transformadors de separació de circuits.  
PUNT 6- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra subterranis.  
RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS:  
- Caigudes des del vora de l'excavació.  
- Excessiu nivell de soroll.  
- Atropellamiento 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 :  
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- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.  
- Es prohibixen els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables.  
- S'eliminaren els arbores o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert.  
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots.  
- Se senyalitzarà el buidatge de l'excavació amb balissaments 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 esta mínima distància de seguretat de 2,00 metres. 

- Els treballadors portaran botes impermeables de seguretat, casc i guants. 
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que siga possible. 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Trages i botes impermeables 
- Guants 
- Casc homologat 
PUNT 9- Treballs que impliquen l'ús d'explosius.  
RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS:  
- Lesions per sorolls.  
- Caiguda d'objectes en manipulació.   
- Xafades sobre objectes.   
- Atrapamiento o xafada per o entre objectes.  
- Exposició a substàncies nocives o tòxiques.   
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius.  
- Lesions per vibració i percussió.  
- Projecció de partícules.  
- Pols. 
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- En els centres de treball o recintes en què es fabriquen, depositen o manipulen substàncies explosives, es 

compliran les normes assenyalades en els reglaments tècnics vigents, i s'extremaran les precaucions aïllant els 
recintes perillosos perquè els efectes de les explosions que puguen sobrevindre no afecten el personal que 
treballa en locals contigus i no es repetisquen en els mateixos.  

- En l'emmagatzemament, conservació, transport, manipulació i ús de les metxes, detonadors, pólvores i explosius 
en general utilitzats en les obres es disposaran o adoptaran els mitjans i mecanismes adequats, complint-se 
rigorosament els preceptes reglamentaris sobre el particular i les instruccions especials complementàries que en 
cada cas es dicten per la direcció tècnica responsable.  

- Es prestarà atenció a l'operació de desgelar la dinamita que haurà de fer-se en Bany Maria o d'arena, prèviament 
calfades i en lloc apartats de qualsevol foc lliure.  

- En les voladures posarà especial atenció en la càrrega i peça de barrines, donant avís de les descàrregues amb 
antelació suficient per mitjà de tres tocs llargs espaiats de corneta o sirena perquè el personal puga posar-se fora 
de perill, disposant de pantalles, blindatges, tanques o galeries, si és el cas, per a preservar al mateix contra els 
fragments llançats o detindre la caiguda dels mateixos per les vessants del terreny. El personal no haurà de tornar 
al lloc de treball fins que este oferisca condicions de seguretat, un ambient aclarit i d'aire respirable, la qual cosa 
serà anunciat per mitjà d'un altre toc de corneta o sirena.  

- L'entrebanc de les barrines es farà, si és possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos, 
no permetent-se la circulació de cap persona per la zona compresa dins del radi d'acció de les barrines, des de 
cinc minuts abans d'botar-se el foc a les metxes fins després que troben esclatat tots ells, que per la direcció 
responsable es diga que no hi hi ha perill.  

- Es procurarà l'ús de l'entrebanc elèctric, així com de metxes i detonadors de seguretat.  
- En el cas d'un barrinada fallida, la càrrega i entrebanc dels successius, pròxims a aquell, es farà extremant al 

màxim les precaucions de rigor.  
- El personal que intervinga en la manipulació i ús d'explosius hi haurà de ser de reconeguda perícia i pràctica en 

estos menesters i reunirà condicions personals adequades en relació amb la responsabilitat que corresponga a 
estes operacions.  

PROTECCIONS PERSONALS:  
- Casc de polietilé.  
- Roba de treball.  
- Usarem guants.  
- Màscara.  Usarem ulleres de protecció.  Protector acústic o taps.  
PUNT 10- Treballs que requerisquen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
No es preveuen en l'obra encara que s'enuncien les mesures preventives. 
RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS: 
ESTRUCTURES 
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- Riscos en la manipulació dels elements prefabricats pesats.  
- Despreniments per mal apilats.  
- Colps en les mans durant la manipulació amb l'ajuda de la grua.  
- Caiguda de la peça al buit durant l'operació de la col·locació.  
- Caiguda de les persones pel vora o buits de forjat. Caiguda de les persones al mateix nivell.  
- Xafades sobre objectes punxants.  
- Sobreesforços per postures inadequades.  
- Colps en general.  
- Treballs en superfícies mullades.  
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES :  
- Queda prohibit manipular estos elements sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura per mitjà de la 

instal·lació o rectificació de les xarxes o instal·lacions de les baranes.  
- L'hissat dels elements s'efectuarà per mitjà de la grua torre, o per camions-grua, en bats emplintades en l'interior 

del qual es disposaran els elements ordenats i subjectes per mitjà de fleixos o cordes.  
- Es prohibix la permanència d'operaris en les zones de batut de les càrregues durant les operacions de hissat.  
- S'advertirà el risc de caiguda a distint nivell al personal que haja de caminar sobre la superfície de treball en altura.  
- L'accés a plantes altes del personal, es realitzarà a través d'escales de mà reglamentàries o de la pròpia escala 

definitiva, realitzant-se simultàniament junt amb els esgraonats.  
- S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts de forjats o buits, per a evitar caiguda al buit.  
- Tots els buits del forjat, romandran tapats, per a evitar caigudes a distint nivell.  
- S'aplicarà l'orde i la neteja de talls, eliminant els materials sobrants, mantenint-se apilats en lloc conegut per al seu 

posterior retirada.  
PROTECCIONS PERSONALS  
- Casc de polietilé  Guants de cuiro  
- Botes de seguretat o de goma, segons treballs.  
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
- Roba de treball  Màscares  Trages impermeables en temps plujós. 

VII–3 Riscos catastròfics 
ANÀLISI I PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
- L'únic risc catastròfic previst és l'incendi.   
- Normalment la resta de riscos : Inundacions, fred intens, fortes nevades, moviments sísmics, Vendavals, etc. no 

poden ser previstos.  
- Devent en tals casos suspendre's tota activitat de l'obra, previ assegurament en la mesura que siga possible i 

sempre depenent del factor sorpresa, que la maquinària d'obra, bastides i la resta d'elements estiguen 
degudament ancorats, subjectes i/o protegits, garantint la impossibilitat dels mateixos de provocar accidents 
directes i indirectes sobre les persones i béns.  

1) Risc d'incendis.  
El risc considerat possible es cobrirà amb les mesures següents :  
- Realització de revisions periòdiques a la instal·lació elèctrica de l'obra.  
- Quan es manque normalment d'aigua a pressió o esta siga insuficient, s'instal·laran depòsits amb aigua suficient 

per a combatre els possibles incendis.  
- En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgàniques, només haurà d'emprar-se 

aigua molt polvoritzada.  
- No s'emprarà aigua per a extingir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de calci o altres 

substàncies que al contacte amb l'aigua produïsquen explosions, gasos inflamables o nocius.  
- En incendis que afecten instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors de bromera química, 

soda àcida o aigua.   
- És obligatori l'ús de guants, manoples, manils o trages ignífugs, i de calçat especial contra incendis que les 

empreses faciliten als treballadors per a ús individual.  
 

Almoines, juny de 2019 
L’Arquitecte 

 
 
 

 
 

Joaquim Egea i Martínez 
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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 Marco Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que 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 de 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. (O.M. de 9 de març d'1.971). 
 
 Capítol XVI: Seguretat i Higiene; seccions 1a, 2a i 3a de l'Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i 

Ceràmica. (O.M. de 28 d'agost d'1.970). 
 
 Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997 pel que s'establixen 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 R.D. 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 que es modifica el reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 

que 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 R.D. 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  R.D. 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. 
 
 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. 
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PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
 
 R.D. 1.316/1.989, del Mº 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 Mº d'Indústria i Energia. 27/02/1.989. Determinació de la potència acústica admissible de 

determinat material i maquinària d'obra. 
 
 Orde del Mº d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 
 
 Orde del Mº 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 Mº d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 245/1.989, 

27/02/1.989, i s'establixen noves especificacions tècniques de determinats materials i maquinària d'obra. 
 
 Orde del Mº d'Indústria i Energia. 29/03/1.996. Modificació de l'Annex I del Reial Decret 245/1.989. 
 
 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
 
 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de 

la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
 R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comporten riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 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. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 

El/els Contractista/s està/n obligat/s a redactar un Pla/és de Seguretat i Salut, adaptant este Estudi Bàsic als seus 
mitjans i mètodes d'execució, a més el/els qual/és no suposarà/n en cap cas una disminució de la seguretat 
establida en este Estudi Bàsic. 

Este 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, Servici de Prevenció i Empreses subcontractistes, les 
quals hauran de conéixer, transmetre als seus treballadors i aplicar adequadament tot allò que s'ha especificat en el 
mateix. 
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DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 
SUBCONTRACTISTES. 
 

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

Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'establixen 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. 
Este deure de protecció constituïx, igualment, un deure de les Administracions Públiques respecte del personal al 
seu servici. 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 que preveu la present Llei, formen part 
del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al 
seu servici 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 que siguen 
necessàries 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 establits 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 el 
que és necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les 
modificacions que puguen 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 establides en esta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i 
prevenció a treballadors o Servicis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per a l'exercici 
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 el cas, 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 este efecte, de manera 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 quede 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 al 
desempenyorament de les seues funcions i vetlar 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'establix 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 en el seu 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 del mateix en la salut.  e) Tindre en compte l'evolució de la 
tècnica.  f) Substituir el 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.   
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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 hagen 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 operacions d'assegurança que tinguen 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 consistisca 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. La mateixa avaluació haurà de fer-se en 
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 desenvolupar-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, en 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 servicis, 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. Estes actuacions hauran d'integrar-se en el 
conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa. 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, en ocasió de la vigilància de la salut prevista 
en l'articule 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 2019 
L’Arquitecte 

 
 
 

 
 

Joaquim Egea i Martínez 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto PLA DE MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS PMEEM18 
ESCOLETA ALMOINES., situado en Almoines. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  EXCM. Ayuntamiento de Almoines 

Proyectista   

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 26.390,72€. 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 



 

 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 



 

 
 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 



 

 
 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

  

 GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,020 0,018 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,190 0,127 

3 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,030 0,040 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,010 0,017 

5 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,380 0,380 

6 Yeso 

Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 0,90 0,010 0,011 

7 Basuras 



 

 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,000 0,000 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 
1,50 0,050 0,033 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 3,000 2,000 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 2,500 2,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,010 0,011 

 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,020 0,018 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,190 0,127 

4 Papel y cartón 0,030 0,040 

5 Plástico 0,010 0,017 

6 Vidrio 0,380 0,380 

7 Yeso 0,010 0,011 

8 Basuras 0,050 0,033 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 

2 Hormigón 3,000 2,000 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,500 2,000 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,010 0,011   

 

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
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Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

 

 



 

 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,020 0,018 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,190 0,127 

3 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,030 0,040 

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,017 

5 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,380 0,380 

6 Yeso   

Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,010 0,011 

7 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,050 0,033 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 3,000 2,000 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,500 2,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,010 0,011 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 3,000 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,500 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,190 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,020 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,380 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,010 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,030 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 



 

 
 

reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), 
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 220,00   

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 26.390,72€ 

           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00     

Total Nivel I     0,00(1) 0,00 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 4,00 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 0,63 10,00     
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RCD potencialmente peligrosos 0,01 10,00     

Total Nivel II     52,78(2) 0,20 

Total     52,78 0,20 
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 167,22 0,63 

       

TOTAL: 220,00€ 0,83   

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En Almoines, julio de 2019 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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