


PLA SOM 18 EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV SEGURETATEN ZONES AIRE LLIURE 
I L’INSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Projecte 
PLA SOM 2018:  

Nº 114  

EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I 
PAV SEGURETAT EN ZONES AIRE 

LLIURE I L’INSTAL·LACIÓ 
D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS 

ALMOINES 
Agost de 2.018 

 



PLA SOM 18 EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV SEGURETATEN ZONES AIRE LLIURE 
I L’INSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA SOM 18 EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV SEGURETATEN ZONES AIRE LLIURE 
I L’INSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

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

 

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

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a 
l’execució dels treballs de preparació de base per a paviments i paviments de seguretat 
en zones de jocs a l’aire lliure i de l’instal·lació d’aparells lúdics i esportius en zones 
verdes existents a la població, per a dos zones municipals d’oci i esbarjo, molt 
importants per a la població com son el jardí del Riu Serpis i l’àrea de jocs al c/ La 
Paleta. L’import total de la present actuació es equivalent a 35.632,45 €.  

 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 i propiciar una solució arquitectònica que done compliment a 
les necessitats de dotar d’equipament esportiu i/o d’oci de xiquets.  

  El pressupost de contracta, importa la quantitat de  35.632,45 euros  
corresponents a aquesta obra.  L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució 
del present projecte, mitjançant recursos  procedents del Pla d’inversions S.O.M. 2018  
de la Diputació Provincial de Valencia i el nº de projecte es el nº 114. 

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: 

- Treballs previs per al desmuntatge i recuperació de materials per a la seva 
reutilització.  

- La desbrossada i neteja de les parcel·les de la zona del camí del cementeri. 
- L’alçament i eliminació de les lloses de paviment de cautxú a eliminar a l’àrea de 

jocs de xiquets; així com l’eliminació d’una part  del rastell. 
- L’excavació dels pous per a les sabates d’ancoratge dels aparells lúdics- 

esportius.  
- La execució de les sabates d’ancoratge dels aparells lúdics- esportius.  
- El enllistat de les àrees dels jocs lúdics- esportius i els seus camins formant un 

circuit d’entrenament, amb peça d’acer de 5mm. 
- El subministre i la col·locació de rastells de formigó vibro comprimit. 
- El rebli’t de les àrees  dels jocs lúdics- esportius i els seus camins amb terra 

morterenca tipus “albero”. 
- La base i el paviment del adoquinat amb peces de formigó bicapa de color roig a 

l’àrea al voltant del jocs de xiquets. 
- El paviment continu tou, de dos colors segons disseny de projecte amb material 

EPDM. 
- El llistat de jocs de manteniment esportiu, amb barra d’estirament a dues altures, 

de salt, pivot d’equilibri, doble escala, barra d’equilibri, amb la mà d’obra del seu 
muntatge tot segons detalls dels planòls de projecte. 

- Finalment s’inclouen les preceptives partides corresponents a 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 35.632,45  euros 
(Trenta cinc mil sis-cents trenta dos euros amb quaranta cinc 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 

  1.- Càlcul de les fonamentacions. 

   1.1.- Càlcul del terreny 

   1.2.- Accions considerades en el càlcul 

   1.3.- Bases de càlcul 

   1.4.- Coeficient de seguretat 

A.M.3.- Disposicions legals i normes observades   

 A.M.4.- Justificació de preus 

  A.M.4.1.- Preus de la mà d’obra intervenint 

  A.M.4.2.- Preus unitaris intervenint 

  A.M.4.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.5.- Càlcul d’honoraris tècnics per redacció del projecte i direcció d’obra 

 A.M.6.- Pressupost per a coneixement de l’Administració. 
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DOCUMENT N.º 2.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 

 

DOCUMENT N.º 3.- PLÀNOLS 

 

1.   PLÀNOL DE SITUACIÓ. 

2.   PLÀNOL D’ESTAT ACTUAL I REFORMA, JARDÍ C/ DE LA PALETA. 
POLIESPORTIU. 

3.   PLÀNOL D’ESTAT ACTUAL I REFORMA, JARDÍ CAMÍ DEL PARC I CAMÍ DEL 
CEMENTERI. 

 

 

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

 

DOCUMENT N.º 5.-  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

Almoines, septiembre de 2018 

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: 

  

 Decret 555/86. Seguretat i Higiene al Treball. 

 Instrucció 6.1-Ic MOPU 1990 sobre seccions del ferm. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres (PG3). 

Instrucció per la Recepció de Cements (RC-97)(RD 776/1997) de 30/5/97, BOE 
 13/6/97. 

Ordre del MOPU de 26/03/1980 sobre instrucció 6.3.I.C. “Reforç de ferms.” 

Així mateix es tindrà en compte el Reglament de Policia Minera i el Reglament 
d’Armes i Explosius, cas de que siga necessària la utilització d’aquestos per a 
desmunts i enderrocaments. 

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

  

 1.- CÀLCUL DE LES FONAMENTACIONS 

 1.1.- CÀLCUL DEL TERRENY 

 a) .- Hipòtesis bàsiques de càlcul 

 Davant de la impossibilitat de conéixer el comportament mecànic real del sòl, a 
causa de la seua naturalesa intrínseca, s'han considerat les següents hipòtesis 
simplificatories en el càlcul: 

 - La distribució de tensions és lineal. 

 - La deformació del sòl en cada punt és sensiblement igual al producte de la 
tensió pel coeficient de balast determinat pels assajos edométricos. 
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 - El sòl davall de cada fonament és homogeni en les seues propietats físiques i 
mecàniques. 

 - A una profunditat dos vegades la major dimensió de la zapata, la tensió del 
terreny és despreciable. 

 La direcció facultativa comprovarà a la vista del terreny i auxiliada pels assajos 
que estime oportuns realitzar, la validesa d'estos postulats previs, prenent les mesures 
oportunes en cas contrari. 

 b).- Tipus de terreny i valors físics i mecànics 

  - Terreny coherents. 

  - Tensió admissible a una profunditat d'1,20 ml és d'1,50 kg/cm2. 

 Conseqüentment, segons la NBE. AE-88, es considera que no hauran seients 
diferencials. No obstant, els seients màxims admissibles en el terreny seran de l'orde 
de 25 mm. 

 El nivell freàtic es troba a una profunditat tal que no afecta el terreny de subbase 
i base del futur vial. 

 No obstant la direcció facultativa hi haurà d'estimar durant l'execució de l'obra si 
hi ha causes que induïsquen a pesar que el terreny no correspon, tant per la seua 
naturalesa, color i la resta de característiques físiques, al tipus previst, i en este cas 
haurà de reconsiderar-se el tipus de farcit per a subbase i base dels futurs vials i la 
fonamentació dels murs de contenció previstos. 

 Als efectes, es considera com a pressió admissible la resultant de l'expressió : 

  Pressió d'afonament ( gm · gf), sent: 

 gm= 2,00 

 gf = 1,60 

 c).- Comprovacions a realitzar 

 Es realitzaran les següents comprovacions geotècniques: 

 - La tensió mitjana  de la superfície en contacte sòl-fonament, verifica que:  

 sm  sa 

- La tensió màxima en la dita superfície en smax  complix:  

     smax  1,25 sa 

-Es verificarà que: pes total -pes terreny excavat/superfície de la construcció 
>=½sa 

  Als efectes de les anteriors comprovacions, es considerarà com a accions, la 
càrrega estàtica (càrrega morta), equivalent al pes del sòl per damunt de l'estructura, 
mes la càrrega dinàmica (càrrega viva) o pressió deguda a l'aplicació del tren de 
càrregues, incloent l’acció de l'impacte. 
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 1.2.- ACCIONS CONSIDERADES EN EL CÀLCUL 

 a).- Generalitats 

 En el càlcul de les solicitaciones que està sotmesa l'estructura s'han considerat 
les següents accions, amb els seus corresponents valors característics entenent per 
tals aquells que presenten una probabilitat del 95% de no ser sobrepassats en el 
període de vida útil de l'obra. 

 b).- Valors característics. 

 Accions gravitatòries 

 A falta d'estudis estadístics fiables, arrepleguem com a valors característics els 
indicats en la NBE. AE-88. 

AMB CÀRREGUES PES  

- Fàbrica de bloc de formigó lleuger ............................................... 2.300 kg/m2.

- Fàbrica de rajola massissa ½ peu ................................................ 1.800 kg/m2.

- Fàbrica de rajola perforat ½ peu ................................................... 1.500 kg/m2.

- Fàbrica de rajola buida ½ peu ...................................................... 1.200 kg/m2.

- Formigó en massa ....................................................................... 2.300 kg/m3.

- Formigó armat .......................................................................…… 2.500 kg/m3.

- Arena ............................................................................................ 1.500 kg/m3.

 Accions eòliques 

 Donades les característiques de l'obra projectada, no són de consideració. 

  

 

 Espentes del terreny 

 El càlcul de les espentes s'ha realitzat segons els mètodes de la mecànica de 
sòls, definits per la NBE. AE-88 en el seu capítol 9. S'han suposat en el procés de 
càlcul els valors següents:  

- Pes específic aparent (  ) ...................................................... 1,7 T/m3.

- Angle de fregament intern (  ) ............................................... 30 graus

- Fregament entre terreny i mur (  )= 2/3  .............................. 20 graus

- Cohesió efectiva del terreny ....................................................... 20t/m2.

 Espenta activa del terreny sobre els murs: el seu càlcul s'ha realitzat utilitzant la 
teoria de Coulomb formulada en els arts. 93, 94 i 95 de la NBE. AE-88. 

 S'han despreciat les espentes passives, atés que no és previsible que es 
produïsquen corriments apreciables de l'estructura. 
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 Accions reológiques i tèrmiques 

 No s'han considerat en el càlcul per haver inclòs en el disseny de l'estructura les 
necessàries juntes de dilatació en el conjunt. Així mateix, en aquells elements de 
formigó que el requerisquen s'efectuaran en obra les juntes de formigonat convenients 
perquè es produïsca la retracció inicial. 

 1.3.- BASES DE CÀLCUL 

 El procés general de càlcul utilitzat és el conegut com a mètode dels Estats 
Límits. Este mètode tracta de reduir a un valor prou baix la probabilitat, sempre 
existent, que siguen aconseguits per uns estats límits. 

 S'entén per estats límits aquells que, d'aconseguir-se, posen l'estructura fora de 
servici. Estos estats límits poden classificar-se en: 

 - Estats Limites Últims: Provoquen el col·lapse o ruptura de l'estructura. 

 - Estats Límits de Servici: Deixen fora d'utilització l'estructura per raons de 
durabilitat, funcionals o estètiques. 

 El procediment de comprovació per a cada estat límit consisteix a comparar 
l'efecte de les accions aplicades a l'estructura, amb la resposta de la mateixa. A fi de 
limitar convenientment la probabilitat que en realitat l'efecte de les accions siga superior 
a la resposta de l'estructura, és necessari un marge de seguretat que s'introduïsca per 
mitjà d'uns coeficients de ponderació (gf) que multipliquen els valors característics de 
les accions i altres coeficients de minoració (gm) que divideixen els valors característics 
de les propietats resistents dels materials estructurals. 

 Per tant, per a cada límit s'ha de verificar que: 

Sd  RD, sent: 

 Efecte ponderat de les accions sobre l'estructura Sd= (Sk x gf ). 

 Resposta minorada de l'estructura Rd= Rk/gm. 

  

 1.4.- COEFICIENT DE SEGURETAT 

 a) Estructures de formigó 

 S'han pres per al present projecte els valors següents: 

 Estats límits últims (nivell de control normal). 

Acer ss .................................................................. 1,15 

Formigó gc ............................................................ 1,50 

 

Accions gf Acció desfavorable Acció favorable permanent

Danys mitjans 1,60 0,90 

 

 Per a les accions favorables de caràcter variable s'adoptarà sempre un coeficient de 
seguretat  0. 
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 Estats límits de servei 

Minoració   formigó .........................................… gc= 1 

Minoració acer .......................................................  1 

 

Ponderació d'accions: 

Accions favorables variables ................       0. 

 

 

Altres accions ......................................  1. 

 

 b) Murs resistents de fàbrica de rajola 

Minoració resistència característica ......................  2,5 

Ponderació d'accions ............................................  1,6. 

 

Clase d'acció Acció desfavorable Acció favorable  

Concarrega 1,65 1 

Sobrecàrrega d'ús 1,65 0 

Sobrecàrrega de neu 1,65 0 

Espenta del terreny 1,65 1 
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A.M.3.- DISPOSICIONS LEGALS I NORMES OBSERVADES 

 

 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. 

 - Documents reconeguts per garantir la qualitat de l’edificació: 

DRB 02/10 – DRB 07/10 – DRB 08/09 – DRB 05/09 

 - 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 

 - NCSR-02. Norma de construcció sismorresistent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fulls d’interpretació de Reglament Electrotècnic, publicades per la Direcció 
General de l’energia del Ministeri d'Indústria en virtut de l'article quart de l'Ordre 
de 6 d'abril de 1974 del Ministeri d'Indústria per la qual es dicten normes sobre 
les Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

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

- Neteja de superfícies metàl·liques s/INTA 16.07.05 i SIS 055900. 
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- Imprimació de superfícies metàl·liques amb mini de plom al clorcautxú S/INTA 
16.44.07. 

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

- Control de gruix de pintura S/INTA 16.02.24. 

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

- Seguretat d’utilització i accessibilitat: compliment del DB SUA: RD 173/2010 i 
sentència del TS 4/5/2010. 

- Decret 39/2004, de 5 de març, per el que es desenvolupa la Llei 1/1.998 de la 
Generalitat Valenciana, en matèria d’accessibilitat en la edificació de publica 
concurrència i en el mitja urbà.   
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 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 1,524 h 26,70
2 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 242,465 h 4.180,10
3 Oficial 1ª estructurista. 18,100 1,059 h 19,17
4 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 8,944 h 161,89
5 Ayudante cerrajero. 16,190 1,524 h 24,67
6 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 130,225 h 2.100,53
7 Ayudante estructurista. 16,940 1,055 h 17,87
8 Peón especializado construcción. 16,250 0,491 h 7,98
9 Peón ordinario construcción. 15,920 29,911 h 476,18

Importe total: 7.015,09

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 12,3
kW. 9,921 1,442h 14,31

2 Motoniveladora de 141 kW. 320,907 0,123h 39,47
3 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9

m³. 40,230 18,940h 761,96
4 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 26,469 1,521h 40,26
5 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 3,310 54,375h 179,98
6 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW,

de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm. 185,310 0,123h 22,79
7 Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm. 48,572 3,310h 160,77

8 Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 1,550h 76,65
9 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 9,270 0,305h 2,83
10 Martillo neumático. 4,080 0,427h 1,74
11 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 6,920 0,427h 2,95
12 Regla vibrante de 3 m. 4,632 16,168h 74,89

Importe total: 1.378,60

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà
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PLA SOM 2018. Nº114. EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV SEGURETAT EN ZONES AIRE LLIURE I… Página 1



Cuadro de materiales

1 Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de
diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos. 0,277 157,610 kg 43,66

2 Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la arena. 18,937 8,669 m³ 164,16

3 Arena caliza seleccionada de machaqueo,
color, de 0 a 5 mm de diámetro. 111,498 2,466 m³ 274,95

4 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller industrial,
diámetros varios. 0,695 197,500 kg 137,26

5 Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para pletina de
acero de dimensiones 100x5mm, soldadas a
varillas corrugadas de 12mm de diámetro y
75 cm de longitud, incluso accesorios. 1,059 1.350,200 kg 1.429,86

6 Agua. 1,500 0,072 m³ 0,11
7 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 32,250 0,108 t 3,48

8 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central. 58,678 4,345 m³ 254,96

9 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central. 55,000 16,549 m³ 910,20

10 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central. 55,000 1,978 m³ 108,79

11 Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central. 69,130 0,504 m³ 34,84

12 Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorción
de agua <= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60. 0,160 8.274,525 Ud 1.323,92

13 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10
cm, para jardín, con cara superior
redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1340
y UNE 127340. 3,250 31,500 Ud 102,38

14 Pavimento continuo de seguridad y
protección frente a caídas, realizado "in
situ", de 30 mm de espesor total, compuesto
de una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 20 mm de
espesor y una capa superior de gránulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a
elegir de la carta RAL, unidas ambas capas
con un ligante de poliuretano
monocomponente, resistente a los rayos UVA,
a los hidrocarburos y a los agentes
atmosféricos, según UNE-EN 1177. 40,715 116,630 m² 4.748,59

15 Juego de muelle de acero y estructura de
tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza,
con paneles HPL y asiento de caucho, para
niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad
de 7,50 m² y 0,45 m de altura libre de
caída, incluso elementos de fijación. Según
UNE-EN 1176-1. 516,590 2,000 Ud 1.033,18

16 BARRA ESTIRAMIENTOS 224,090 1,000 Ud 224,09
17 FIJA A DOS ALTURAS 810,220 1,000 Ud 810,22

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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18 BARRA DE SALTO 722,000 1,000 Ud 722,00
19 PIVOTE EQUILIBRADO 579,830 1,000 Ud 579,83
20 DOBLE ESCALERA TREPA 1.132,350 1,000 Ud 1.132,35

Importe total: 14.038,83

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà

Cuadro de materiales
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A.M.4.3.- PREUS AUXILIARS INTERVENINTS 
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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 .........................................................   24.746,48€ 

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

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 24.746,48€  
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=24.746,48€ x 0,0560=  1.385,80 
  H=24.746,48€ x 0,85/100=219,35       
   

HONORARIS PROFESSIONALS 
 

  Per projecte:......................... 1.385,80€+ 21% IVA = 1.676,82€ 

  Per E.B.S.S:............................... 219,35€+ 21% IVA = 254,52€ 

         

Per direcció ...... 2,40% s/24.746,48= ► 593,92+ 21% IVA =  718,64€ 

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  .......................... 0,72% s/24.746,48= ►178,17 + 21% IVA =  215,59€ 
    

Per Subdirecció.. 2,40% s/24.746,48= ► 593,92+ 21% IVA =  718,64€ 
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A.M.6.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

PRESSUPOST  GENERAL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................ 24.746,48 €

DESPESES GENERALS 13%24.746,48€............................... 3.217,04 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 24.746,48€................................... 1.484,79 €

PRESSUPOST DE CONTRACTA O BASE IMPOSABLE ….......... 29.448,31 €

21 % IVA  S 29.448,31€……............................................. 6.184,14 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA...................................... 35.632,45 €
HONORARIS REDACIÓ PROJECTE+EBSS+DIRECCIONS i 
SUBDIECCIONS i COORDINACIÓ+I.V.A.

3.584,21 €

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ................... 39.216,66 €

 
 
 
 
 

Almoines, Agost de 2018  

Els arquitectes,  

  

 

 

 

 Joaquim Egea i Martínez.   Francesc Boscà i Mayans  
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QUADRE DE PREUS N.º  1 
 



Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

1.1 Ud Levantado con recuperación del material y
reposición a su lugar original de banco de madera
situado en jardin, con medios manuales,
clasificación, etiquetado, acopio para su
almacenaje durante las obras y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor. 22,23 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos, hasta una profundidad máxima de 25
cm, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado. 0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.3 m² Levantado de pavimento de baldosa elástica de
seguridad, de caucho reciclado, con el borde
machihembrado,  con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.4 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón,
con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 2,78 DOS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y
CIMENTACIÓN

2.1 m³ Excavación de zanjas y pozos para los juegos,
en cualquier tipo de terreno, realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km. 5,61 CINCO EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado
para los juegos, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
50 kg/m³. 114,17 CIENTO CATORCE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.1 m Encintado de base de jardineras, pasillo y zonas

de juego, mediante pletina de acero de
dimensiones 100x5mm, soldadas a varillas
corrugadas de 12mm de diámetro y 75 cm de
longitud, dispuestas cada metro como mínimo,
totalmente ancladas, aplomadas, niveladas y
unidas en formación de contención de zahorras y
tierras vegetales. 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

3.2 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm,
para jardín, sobre base de hormigón no estructural.
Totalmente terminado, incluso excavación para la
base. 20,68 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3 m³ Formación de pavimento de arena de albero de
5 cm de espesor de acabado, comprendiendo el
extendido y refino manual, compactado con
bandeja vibratoria manual, incluido reforzado de
bordes, humectación y limpieza, en formación de
base. 17,87 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.4 m² Base de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual. 7,56 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.5 m² Pavimento realizado con adoquines de
hormigón bicapa en color a determinar, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., cara superior con
textura abujardada, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 3 cm. de espesor,
rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
terminado, patrón según dirección facultativa
(rompe junta, junta seguida o espina de pez,
recercando trapas de pozos,...), afirmados con
maceta, retacado de juntas con arena natural, fina,
seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2
mm, barrido y compactación, regado con agua,
limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado. 21,86 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.6 m² Pavimento continuo de absorción de impactos
para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30
mm de espesor total, constituido por una capa
inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 20 mm de espesor y una capa
superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm
de espesor, color a elegir de la carta RAL, sobre
una base rígida de hormigón en masa
(HM-20/P/20/I), de 10 cm de espesor. 70,63 SETENTA EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.7 m² Pavimento continuo de absorción de impactos
para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30
mm de espesor total, constituido por una capa
inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 20 mm de espesor y una capa
superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm
de espesor, color a elegir de la carta RAL. 62,93 SESENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 MOBILIARIO Y JUEGOS
4.1 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo

de acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles
HPL y asiento de caucho, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. 649,23 SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

4.2 Ud Conjunto de juegos deportivos, compuesto por:
barra de estiramientos, fija a dos alturas, barra de
salto, pivote equilibrio, doble escalera trepa, barra
equilibrio, incluso mano de obra de montaje. 4.512,75 CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 u Protecciones individuales, colectivas y servicios;

en la obra de acuerdo con el Estudio Básico de
Seguridad y Salud redactado por técnico
competente para este fin. 371,68 TRESCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Cuadro de precios nº 1
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6.1 ud Retirada y transporte de escombros o mezcla
sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con todos los
contenedores necesarios de 7 m³ y/o camión, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con gestión de residuos y cánon de
vertido. 471,01 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON UN CÉNTIMO

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà
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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 ADE040 m³ Excavación de zanjas y pozos para los juegos, en cualquier
tipo de terreno, realizada mediante medios mecánicos, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,108 h 15,920 1,72
(Maquinaria)
Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 12,3 kW. 0,365 h 9,921 3,62
(Medios auxiliares) 0,11
Costes indirectos 0,16

Total por m³: 5,61
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

2 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos,
hasta una profundidad máxima de 25 cm, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,007 h 15,920 0,11
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,017 h 40,230 0,68
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 0,02

Total por m²: 0,83
Son OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

3 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado para los juegos,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
50 kg/m³.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista. 0,268 h 18,100 4,85
Ayudante estructurista. 0,267 h 16,940 4,52
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 50,000 kg 0,695 34,75
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 m³ 58,678 64,55
(Medios auxiliares) 2,17
Costes indirectos 3,33

Total por m³: 114,17
Son CIENTO CATORCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 DFC010 Ud Levantado con recuperación del material y reposición a su
lugar original de banco de madera situado en jardin, con medios
manuales, clasificación, etiquetado, acopio para su almacenaje
durante las obras y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,508 h 17,520 8,90
Ayudante cerrajero. 0,508 h 16,190 8,22
Peón ordinario construcción. 0,254 h 15,920 4,04
(Medios auxiliares) 0,42
Costes indirectos 0,65

Total por Ud: 22,23
Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

5 DRS060 m² Levantado de pavimento de baldosa elástica de seguridad,
de caucho reciclado, con el borde machihembrado,  con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,200 h 15,920 3,18
(Medios auxiliares) 0,06
Costes indirectos 0,10

Total por m²: 3,34
Son TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²

6 DUX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,046 h 16,250 0,75
Peón ordinario construcción. 0,092 h 15,920 1,46
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,040 h 4,080 0,16
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,040 h 6,920 0,28
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,08

Total por m: 2,78
Son DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

7 GESTRES ud Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³ y/o
camión, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión de
residuos y cánon de vertido.

(Sin clasificar)
Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasi… 1,000 ud 457,291 457,29
Costes indirectos 13,72

Total por ud: 471,01
Son CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8 MBH010 m² Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,029 h 17,240 0,50
Ayudante construcción de obra civil. 0,029 h 16,130 0,47
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3 m. 0,097 h 4,632 0,45
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,105 m³ 55,000 5,78
(Medios auxiliares) 0,14
Costes indirectos 0,22

Total por m²: 7,56
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

9 MPA020 m² Pavimento realizado con adoquines de hormigón bicapa en
color a determinar, de forma rectangular de 20x10x8 cm., cara
superior con textura abujardada, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 3 cm. de espesor, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado, patrón según
dirección facultativa (rompe junta, junta seguida o espina de
pez, recercando trapas de pozos,...), afirmados con maceta,
retacado de juntas con arena natural, fina, seca y de
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, barrido y
compactación, regado con agua, limpieza y curado periódico
durante 15 días, terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,270 h 17,240 4,65
Ayudante construcción de obra civil. 0,250 h 16,130 4,03
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,009 h 26,469 0,24
Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchur… 0,345 h 3,310 1,14
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, … 0,021 h 48,572 1,02
(Materiales)
Arena natural, fina y seca, de granulometría comprend… 1,000 kg 0,277 0,28
Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo má… 0,055 m³ 18,937 1,04
Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200… 52,500 Ud 0,160 8,40
(Medios auxiliares) 0,42
Costes indirectos 0,64

Total por m²: 21,86
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

10 TJJ040 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero
pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL y asiento de
caucho, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,873 h 17,240 49,53
Ayudante construcción de obra civil. 2,873 h 16,130 46,34
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 55,000 5,50
Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acer… 1,000 Ud 516,590 516,59
(Medios auxiliares) 12,36
Costes indirectos 18,91

Total por Ud: 649,23
Son SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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11 TJR040 m² Pavimento continuo de absorción de impactos para una
altura máxima de caída de 1,0 m, en áreas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color
negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta
RAL.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,575 h 17,240 9,91
Ayudante construcción de obra civil. 0,575 h 16,130 9,27
(Materiales)
Pavimento continuo de seguridad y protección frente a… 1,000 m² 40,715 40,72
(Medios auxiliares) 1,20
Costes indirectos 1,83

Total por m²: 62,93
Son SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

12 TJR040b m² Pavimento continuo de absorción de impactos para una
altura máxima de caída de 1,0 m, en áreas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color
negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta
RAL, sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I),
de 10 cm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,593 h 17,240 10,22
Ayudante construcción de obra civil. 0,626 h 16,130 10,10
(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,018 h 9,270 0,17
Regla vibrante de 3 m. 0,052 h 4,632 0,24
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,105 m³ 55,000 5,78
Pavimento continuo de seguridad y protección frente a… 1,000 m² 40,715 40,72
(Medios auxiliares) 1,34
Costes indirectos 2,06

Total por m²: 70,63
Son SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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(Euros) (Euros)
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13 UMG010 Ud Conjunto de juegos deportivos, compuesto por: barra de
estiramientos, fija a dos alturas, barra de salto, pivote equilibrio,
doble escalera trepa, barra equilibrio, incluso mano de obra de
montaje.

(Sin clasificar)
BARRA EQUILIBRIO 1,000 Ud 324,226 324,23
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,244 h 17,240 280,05
Ayudante construcción de obra civil. 9,050 h 16,130 145,98
(Maquinaria)
Camión con grúa de hasta 6 t. 1,550 h 49,450 76,65
(Materiales)
BARRA ESTIRAMIENTOS 1,000 Ud 224,090 224,09
FIJA A DOS ALTURAS 1,000 Ud 810,220 810,22
BARRA DE SALTO 1,000 Ud 722,000 722,00
PIVOTE EQUILIBRADO 1,000 Ud 579,830 579,83
DOBLE ESCALERA TREPA 1,000 Ud 1.132,350 1.132,35
(Medios auxiliares) 85,91
Costes indirectos 131,44

Total por Ud: 4.512,75
Son CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

14 UXB010 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín,
sobre base de hormigón no estructural. Totalmente terminado,
incluso excavación para la base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,225 h 17,240 3,88
Ayudante construcción de obra civil. 0,253 h 16,130 4,08
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color g… 0,009 t 32,250 0,29
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en ce… 0,042 m³ 69,130 2,90
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para… 2,625 Ud 3,250 8,53
(Medios auxiliares) 0,39
Costes indirectos 0,60

Total por m: 20,68
Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

15 UXB030 m Encintado de base de jardineras, pasillo y zonas de juego,
mediante pletina de acero de dimensiones 100x5mm, soldadas a
varillas corrugadas de 12mm de diámetro y 75 cm de longitud,
dispuestas cada metro como mínimo, totalmente ancladas,
aplomadas, niveladas y unidas en formación de contención de
zahorras y tierras vegetales.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,300 h 17,240 5,17
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,026 h 18,100 0,47
(Materiales)
Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para pletina de acero… 3,925 kg 1,059 4,16
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,30

Total por m: 10,30
Son DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m

Cuadro de precios nº 2
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16 UXO010 m³ Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de
espesor de acabado, comprendiendo el extendido y refino
manual, compactado con bandeja vibratoria manual, incluido
reforzado de bordes, humectación y limpieza, en formación de
base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,004 h 17,240 0,07
Ayudante construcción de obra civil. 0,024 h 16,130 0,39
(Maquinaria)
Motoniveladora de 141 kW. 0,006 h 320,907 1,93
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,005 h 26,469 0,13
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8… 0,006 h 185,310 1,11
(Materiales)
Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 … 0,120 m³ 111,498 13,38
(Medios auxiliares) 0,34
Costes indirectos 0,52

Total por m³: 17,87
Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

17 V2 u Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra
de acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin.

(Sin clasificar)
Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la … 1,000 u 360,854 360,85
Costes indirectos 10,83

Total por u: 371,68
Son TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea     Francesc Boscà
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PLA SOM 18 EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV SEGURETATEN ZONES AIRE LLIURE 
I L’INSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. 

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 
 



1.1 Ud Levantado con recuperación del material y reposición a su lugar original de banco de madera
situado en jardin, con medios manuales, clasificación, etiquetado, acopio para su almacenaje
durante las obras y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00C/ Paleta
2 2,00Jardí

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00

1.2 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 25
cm, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 177,75 177,75C/ Paleta
1 936,36 936,36Jardí

1.114,11 1.114,11

Total m²  ......: 1.114,11

1.3 M² Levantado de pavimento de baldosa elástica de seguridad, de caucho reciclado, con el borde
machihembrado,  con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 99,70 99,70C/ Paleta

99,70 99,70

Total m²  ......: 99,70

1.4 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,68 10,68C/ Paleta

10,68 10,68

Total m  ......: 10,68

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M³ Excavación de zanjas y pozos para los juegos, en cualquier tipo de terreno, realizada mediante
medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardí:

1 2,00 0,40 0,40 0,32barra estiramientos
1 2,00 0,40 0,40 0,32fija a dos alturas
1 10,00 0,30 0,30 0,90barra de salto
1 2,00 2,00 0,30 1,20pivotes de equil.
1 4,00 0,40 0,40 0,64doble escalera
1 2,00 0,40 0,40 0,32barra de equilibrio

C/ Paleta:
2 0,50 0,50 0,50 0,25juego de muelle

3,95 3,95

Total m³  ......: 3,95

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado para los juegos, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 50 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardí:

1 2,00 0,40 0,40 0,32barra estiramientos
1 2,00 0,40 0,40 0,32fija a dos alturas
1 10,00 0,30 0,30 0,90barra de salto
1 2,00 2,00 0,30 1,20pivotes de equil.
1 4,00 0,40 0,40 0,64doble escalera
1 2,00 0,40 0,40 0,32barra de equilibrio

C/ Paleta:
2 0,50 0,50 0,50 0,25juego de muelle

3,95 3,95

Total m³  ......: 3,95

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M Encintado de base de jardineras, pasillo y zonas de juego, mediante pletina de acero de
dimensiones 100x5mm, soldadas a varillas corrugadas de 12mm de diámetro y 75 cm de
longitud, dispuestas cada metro como mínimo, totalmente ancladas, aplomadas, niveladas y
unidas en formación de contención de zahorras y tierras vegetales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 344,00 344,00Jardí

344,00 344,00

Total m  ......: 344,00

3.2 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no
estructural. Totalmente terminado, incluso excavación para la base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,00C/ Paleta

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00

3.3 M³ Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor de acabado, comprendiendo
el extendido y refino manual, compactado con bandeja vibratoria manual, incluido reforzado de
bordes, humectación y limpieza, en formación de base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 411,00 0,05 20,55Jardí

20,55 20,55

Total m³  ......: 20,55

3.4 M² Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 157,61 157,61C/ Paleta

157,61 157,61

Total m²  ......: 157,61

3.5 M² Pavimento realizado con adoquines de hormigón bicapa en color a determinar, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., cara superior con textura abujardada, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 3 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
terminado, patrón según dirección facultativa (rompe junta, junta seguida o espina de pez,
recercando trapas de pozos,...), afirmados con maceta, retacado de juntas con arena natural,
fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, barrido y compactación, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 157,61 157,61C/ Paleta

157,61 157,61

Total m²  ......: 157,61

3.6 M² Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por una
capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta
RAL, sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,93 16,93C/ Paleta (ampliación)

16,93 16,93

Total m²  ......: 16,93

3.7 M² Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por una
capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta
RAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 99,70 99,70C/ Paleta

99,70 99,70

Total m²  ......: 99,70

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con
paneles HPL y asiento de caucho, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00C/ Paleta

2,00 2,00

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

4.2 Ud Conjunto de juegos deportivos, compuesto por: barra de estiramientos, fija a dos alturas, barra
de salto, pivote equilibrio, doble escalera trepa, barra equilibrio, incluso mano de obra de
montaje.

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

1,00 1,00

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

Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO Y JUEGOS
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 U Protecciones individuales, colectivas y servicios; en 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 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³ y/o
camión, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión
de residuos y cánon de vertido.

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

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 Ud Levantado con recuperación del material y reposición a su lugar original de banco de
madera situado en jardin, con medios manuales, clasificación, etiquetado, acopio para su
almacenaje durante las obras y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00C/ Paleta
2 2,00Jardí

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 22,23 66,69

1.2 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de
25 cm, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 177,75 177,75C/ Paleta
1 936,36 936,36Jardí

1.114,11 1.114,11

Total m²  ......: 1.114,11 0,83 924,71

1.3 M² Levantado de pavimento de baldosa elástica de seguridad, de caucho reciclado, con el
borde machihembrado,  con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 99,70 99,70C/ Paleta

99,70 99,70

Total m²  ......: 99,70 3,34 333,00

1.4 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,68 10,68C/ Paleta

10,68 10,68

Total m  ......: 10,68 2,78 29,69

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 1.354,09

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M³ Excavación de zanjas y pozos para los juegos, en cualquier tipo de terreno, realizada
mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardí:

1 2,00 0,40 0,40 0,32barra estiramientos
1 2,00 0,40 0,40 0,32fija a dos alturas
1 10,00 0,30 0,30 0,90barra de salto
1 2,00 2,00 0,30 1,20pivotes de equil.
1 4,00 0,40 0,40 0,64doble escalera
1 2,00 0,40 0,40 0,32barra de equilibrio

C/ Paleta:
2 0,50 0,50 0,50 0,25juego de muelle

3,95 3,95

Total m³  ......: 3,95 5,61 22,16

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado para los juegos, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 50 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardí:

1 2,00 0,40 0,40 0,32barra estiramientos
1 2,00 0,40 0,40 0,32fija a dos alturas
1 10,00 0,30 0,30 0,90barra de salto
1 2,00 2,00 0,30 1,20pivotes de equil.
1 4,00 0,40 0,40 0,64doble escalera
1 2,00 0,40 0,40 0,32barra de equilibrio

C/ Paleta:
2 0,50 0,50 0,50 0,25juego de muelle

3,95 3,95

Total m³  ......: 3,95 114,17 450,97

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIÓN : 473,13

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Encintado de base de jardineras, pasillo y zonas de juego, mediante pletina de acero de
dimensiones 100x5mm, soldadas a varillas corrugadas de 12mm de diámetro y 75 cm de
longitud, dispuestas cada metro como mínimo, totalmente ancladas, aplomadas, niveladas y
unidas en formación de contención de zahorras y tierras vegetales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 344,00 344,00Jardí

344,00 344,00

Total m  ......: 344,00 10,30 3.543,20

3.2 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no
estructural. Totalmente terminado, incluso excavación para la base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,00C/ Paleta

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 20,68 248,16

3.3 M³ Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor de acabado,
comprendiendo el extendido y refino manual, compactado con bandeja vibratoria manual,
incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza, en formación de base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 411,00 0,05 20,55Jardí

20,55 20,55

Total m³  ......: 20,55 17,87 367,23

3.4 M² Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 157,61 157,61C/ Paleta

157,61 157,61

Total m²  ......: 157,61 7,56 1.191,53

3.5 M² Pavimento realizado con adoquines de hormigón bicapa en color a determinar, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., cara superior con textura abujardada, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 3 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
terminado, patrón según dirección facultativa (rompe junta, junta seguida o espina de pez,
recercando trapas de pozos,...), afirmados con maceta, retacado de juntas con arena natural,
fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, barrido y compactación, regado
con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 157,61 157,61C/ Paleta

157,61 157,61

Total m²  ......: 157,61 21,86 3.445,35

3.6 M² Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor
y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la
carta RAL, sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,93 16,93C/ Paleta (ampliación)

16,93 16,93

Total m²  ......: 16,93 70,63 1.195,77

3.7 M² Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor
y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la
carta RAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 99,70 99,70C/ Paleta

99,70 99,70

Total m²  ......: 99,70 62,93 6.274,12

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS : 16.265,36

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con
paneles HPL y asiento de caucho, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00C/ Paleta

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 649,23 1.298,46

4.2 Ud Conjunto de juegos deportivos, compuesto por: barra de estiramientos, fija a dos alturas,
barra de salto, pivote equilibrio, doble escalera trepa, barra equilibrio, incluso mano de obra
de montaje.

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

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 4.512,75 4.512,75

Total presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO Y JUEGOS : 5.811,21

Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO Y JUEGOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Protecciones individuales, colectivas y servicios; en la obra de acuerdo con el Estudio
Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este fin.

Total u  ......: 1,00 371,68 371,68

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 371,68

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³
y/o camión, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión
de residuos y cánon de vertido.

Total ud  ......: 1,00 471,01 471,01

Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 471,01

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.354,09
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIÓN 473,13
3 FIRMES Y PAVIMENTOS 16.265,36
4 MOBILIARIO Y JUEGOS 5.811,21
5 SEGURIDAD Y SALUD 371,68
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 471,01

Total .........: 24.746,48

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Almoines, septiembre de 2018
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans
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AJUNTAMENT D’ALMOINES 
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 



  
Proyecto: PLA SOM 2018. Nº114. EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV SEGURETAT EN ZONES AIRE LLIURE I L’INSTAL•LACIÓ 
D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. ALMOINES 

  

  Capítulo Importe   
 

  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 1.354,09   

  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIÓN. 473,13   

  3 FIRMES Y PAVIMENTOS. 16.265,36   

  4 MOBILIARIO Y JUEGOS. 5.811,21   

  5 SEGURIDAD Y SALUD. 371,68   

  6 GESTIÓN DE RESIDUOS. 471,01   

  Presupuesto de ejecución material 24.746,48   

  13% de gastos generales 3.217,04   

  6% de beneficio industrial 1.484,79   

  Suma 29.448,31   

  21%    6.184,14   

  Presupuesto de ejecución por contrata   35.632,45   
              

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.   

              

  

Almoines, septiembre de 2018 
Los arquitectos 

 
  
 
 

Joaquim Egea i Martínez     Francesc Boscà i Mayans 
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1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

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

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

1.2.1. PROBLEMÀTICA DEL SOLAR I SITUACIÓ. 
 

L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a l’execució dels treballs de 
preparació de base per a paviments i paviments de seguretat en zones de jocs a l’aire lliure i de 
l’instal·lació d’aparells lúdics i esportius en zones verdes existents a la població, per a dos zones 
municipals d’oci i esbarjo, molt importants per a la població com son el jardí del Riu Serpis i l’àrea de 
jocs al c/ La Paleta. L’import total de la present actuació es equivalent a 35.632,45 €.  

 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 i propiciar una solució arquitectònica que done compliment a les necessitats de dotar 
d’equipament esportiu i/o d’oci de xiquets.  

Les obres consistiran en el següents aspectes: 

- Treballs previs per al desmuntatge i recuperació de materials per a la seva reutilització.  
- La desbrossada i neteja de les parcel·les de la zona del camí del cementeri. 
- L’alçament i eliminació de les lloses de paviment de cautxú a eliminar a l’àrea de jocs de 

xiquets; així com l’eliminació d’una part  del rastell. 
- L’excavació dels pous per a les sabates d’ancoratge dels aparells lúdics- esportius.  
- La execució de les sabates d’ancoratge dels aparells lúdics- esportius.  
- El enllistat de les àrees dels jocs lúdics- esportius i els seus camins formant un circuit 

d’entrenament, amb peça d’acer de 5mm. 
- El subministre i la col·locació de rastells de formigó vibro comprimit. 
- El rebli’t de les àrees  dels jocs lúdics- esportius i els seus camins amb terra morterenca tipus 

“albero”. 
- La base i el paviment del adoquinat amb peces de formigó bicapa de color roig a l’àrea al 

voltant del jocs de xiquets. 
- El paviment continu tou, de dos colors segons disseny de projecte amb material EPDM. 
- El llistat de jocs de manteniment esportiu, amb barra d’estirament a dues altures, de salt, pivot 

d’equilibri, doble escala, barra d’equilibri, amb la mà d’obra del seu muntatge tot segons detalls 
dels planòls de projecte. 

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

- - Seguretat i Salut. S’aplicaran en les obres objecte del present projecte, els acords en matèria 
de Seguretat i Salut en el treball, així com les disposicions vigents sobre li tema que tinguen 
aplicació en estes obres.  
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Per tractar-se d'una obra el pressupost d'execució del qual material és inferior a 450.760 
euros i menys de 20 treballadors treballant simultàniament en esta, i en compliment de l'article 4 del 
Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre, es procedeix a l'elaboració del següent Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 
 
Pressupost: El pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de cent quatre mil cent 
setanta-tres euros amb noranta cèntims, 24.746,48 € (Inclòs el capítol de Seguretat i Salut que 
ascendeix a 371,20). 
 
Termini d'Execució: El termini d'execució previst des de la iniciació fins a la seua terminació completa 
és d’un mes. 
 
Autors del Projecte: Els Arquitectes D. Joaquim Egea i Martínez i D. Francesc Boscà i Mayans. 
 
Promotor: EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES. 
 
Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un nombre màxim en esta de 3 
operaris. 
 
1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'Arquitecte: D. Joaquim Egea i Martínez, 
amb domicili professional en C/ Metge Grau núm.7, 1r, 2a, a Tavernes de la Valldigna – València. 
Tel. 96.282.06.61 – 96.282.25.47 
 
1.2.4. CENTRES ASSISTENCIALS MÉS PRÒXIMS DE L'OBRA. 
 

 Emergències: Telèfon: 112 
 Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Avda. de la Medicina nº6 Gandia - Valencia.   
 Centro de Salud Comunitaria. Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 962 862 749. Gandia. 

Valencia. 
 
1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 

 
Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
1.4. SERVEIS  HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA. 
 

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

En el nostre cas es preveu la major presència de personal simultani amb 5 treballadors. 
Pel que es dotarà d'un recinte provisional per a les casetes  prefabricades de lavabos - 

vestidors dins de la parcel·la d'una superfície de 16 m
2
, dotat dels següents elements sanitaris: Una 

dutxa amb cortina separadora, un lavabo, un inodor o placa turca, un espill. 
Complementats pels elements auxiliars necessaris: tovallers (tovalles d'usar i tirar), 

saboneres, etc. Els vestidors estaran proveïts de seients i taquilles individuals, amb clau, per a 
guardar la roba i el calçat. Haurà de disposar-se d'aigua calenta i freda en dutxes i lavabos. 

Donades les característiques de l'obra  s'ha considerat que no serà necessari disposar de 
mòdul de menjador, ja que el nombre d'operaris és reduït, i sempre que es concerten les menjades 
amb un bar pròxim a l'obra, no obstant això si posteriorment s'observa la seua necessitat s'habilitarà 
caseta adequada a l'efecte. 

Hi haurà un recipient d'arreplegada de fems. Es mantindrà en perfecte estat de neteja i 
conservació. 

En les casetes d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim 
indicat per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex VI (A.3), i un extintor de pols seca polivalent 
d'eficàcia 21 A- 113 B. 

Serà obligatori que tots els treballadors intervinents en el procés constructiu hagin passat el 
corresponent reconeixement mèdic (Vigilància de la Salut), resultant aptes per a la labor a exercir en 
l'obra i a més haver rebut formació en Prevenció de Riscos Laborals, adequada per als treballs a 
exercir en l'obra incloent el relatiu a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut 
que haurà de redactar prèviament l'Empresa Contractista. 
 
 
1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA. 
 

1.5.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS. 
 
* 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. 
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- 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. 
 
1.5.2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS. 
A) Sistema de protecció contra  contactes indirectes. 

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció elegit és el 
de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 
diferencials). 
B) Normes de prevenció tipus per als cables. 

* El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de 
suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

* Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a mínim i sense 
defectes apreciables (esgarrons, repelassos i assimilables). No s'admetran trams defectuosos en 
aquest sentit. 

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

* En cas d'efectuar-se estés de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una altura mínima de 2 
m. en els llocs peatonals 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. 
Se senyalitzarà el "pas del cable" per mitjà d'una cubrició permanent de taulers que tindran per 
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 de caldre efectuar empalmes entre mànegues es tindrà en compte: 
a) Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir en el sòl. 
b) Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran per mitjà de connexions 

normalitzades estancs anti-humitat. 
c) Els entroncaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'entroncaments normalitzats 

estancs de seguretat. 
* La interconnexió  dels quadres secundaris  en planta baixa, s'efectuarà per mitjà de canalitzacions 

soterrades, o bé per mitjà de mànegues, en aquest cas seran penjades a una altura sobre el 
paviment entorn de els 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 "allargador": 
a) Si són per a curts períodes de temps, podran portar-se aquestes pel sòl, però acostades als 
paràmetres verticals. 
b) S'empalmaran per mitjà de connexions normalitzades estanques anti-humitat o fundes aïllants 
termorrectráctils, amb protecció mínima contra dolls d'aigua (protecció recomanable IP. 447). 

C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
* S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
* Els interruptors s'instal·laran en l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta 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 penjades, bé dels paraments verticals, bé de "peus drets" estables. 

D) Normes de prevenció tipus per als quadres 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 quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
* Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, electricitat". 
* Es penjaran taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a "peus drets" ferms. 
* Posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, en 
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nombre determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable IP. 447). 
* Els quadres elèctrics d'esta obra, estaran dotats d'enclavatge elèctric d'obertura. 

E) Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia. 
* Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permeta deixar-les 

sense tensió quan no hagen de ser utilitzades. 
* Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, 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 el "mascle", per a evitar els contactes 
elèctrics directes. 

* Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ocupació d'útils especials o estaran incloses 
davall coberta o armaris que proporcionen un grau semblant d'inaccessibilitat. 

F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
* La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plans com necessaris: El seu 

càlcul s'ha efectuat sempre minorant a fi que actuen dins del marge de seguretat; és a dir, abans 
que el conductor a què protegeixen, arribe a la càrrega màxima admissible. 

* Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats en totes les línies de presa de corrent dels 
quadres de distribució, així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-
ferramenta de funcionament elèctric, tal com queda reflectit en l'esquema unifilar. 

* Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
* Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix per mitjà de disjuntors diferencials. 
* Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les sensibilitats següents: 

300 mA.- (segons REBT) - Alimentació a la maquinària potent (grua, etc.). 
30  mA.- (segons REBT) - Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
30  mA.- Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

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

G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
* La xàrcia general de terra haurà d'ajustar-se a les especificacions detallades en la Instrucció 

MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes 
especificats en la Instrucció MA.BT.023 per mitjà dels quals pugi millorar-se la instal·lació. 

* Cas de caldre disposar d'un transformador en l'obra, serà dotat d'una presa de terra ajustada als 
Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora en la zona. 

* Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
* El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
* La presa de terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica o placa a ubicar al costat del 

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 estiga  realitzada, serà esta la que s’ha d’utilitzar per a 
la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

* El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres usos. Únicament podrà utilitzar-se conductor o cable de 
coure despullat de 95 mm² de secció com a mínim en els trams soterrats horitzontalment i que 
seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 

* La xàrcia general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació. 
* Cas que les grues pogueren aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió sense 

apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de ser 
elèctricament independent de la xàrcia general de terra de la instal·lació elèctrica provisional 
d'obra. 

* Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats per mitjà 
de transformador de separació de circuits, mancaran de conductor de protecció, a fi d'evitar el seu 
referenciació a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a 
la xàrcia general de terra. 

* Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i eficàcia 
siga el requerit per la instal·lació. 

* La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o 
conductor) aigua de forma periòdica. 

* El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta 
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practicable. 
H) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 

* Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xàrcia general de terra 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 (Grau de protecció 
recomanable IP.447). 

* L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establides en les Ordenances de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

* La il·luminació dels talls serà per mitjà de projectors ubicats sobre "peus drets" ferms. 
* L'energia elèctrica que ha 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 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 encreuada a fi de disminuir 
ombres. 

* Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
I) 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 en possessió de carnet 
professional corresponent. 

* Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es 
detecta una fallada, en què se la declararà "fora de servei" per mitjà de desconnexió elèctrica i es 
col.loque el rètol corresponent en el quadre de govern. 

* La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista. 
* Es prohibeixen les revisions o reparacions davall 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 puga llegir: "NO CONNECTAR, HÒMENS TREBALLANT EN LA XÀRCIA". 

* L'ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l'efectuaran els electricistes. 
 
1.5.3. NORMES O MESURES DE PROTECCIÓ TIPUS. 

* Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenrotllament de les rampes d'accés al fons de 
l'excavació (poden ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

* Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres contra la pluja. 
* Els pals provisionals 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 assimilables. 
* Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de 

clau) en servei. 
* No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar 

"cartutxos fusibles normalitzats" adequats a cada cas, segons s'especifica en plans. 
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1.6. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 

1.6.1. DEMOLICIONS ENDERROCAMENTS. 
 

1.6.1.1. ABANS DE LA DEMOLICIÓ. 

Anul·lació de les instal·lacions existents 
- No es començarà la demolició en tant no hagen sigut tallades les connexions d'aigua, electricitat, 

gas, etc.  
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços. 
* Colps o talls. 
* Projecció d'objectes. 
* Intoxicació. 
* Altres. 
B) Normes o mesures preventives: 
- La connexió d'aigua es podrà mantindre per a assortir-nos en la demolició.  
- Els depòsits de combustible estaran buits al començar la demolició.  
- Es tancarà la connexió del clavegueram general de l'edifici a la xàrcia, per a evitar les possibles 

emanacions de gasos per la xàrcia de sanejament.  
- La connexió d'electricitat haurà de ser condemnada, demanant en cas necessari una presa 

independent per al servici d'obra. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Màscara de protecció. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. Guants de goma o PVC. 
* Roba de treball. 
 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva 
- Previ als treballs de demolició han d'instal·lar-se totes les mesures de protecció col·lectiva 

necessàries, tant pel que fa amb els operaris que vagen a efectuar la demolició, com a les possibles 
terceres persones, com poden ser vianants, edificis confrontants, etc. 

A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell. Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços. 
* Colps o talls. 
* Projecció d'objectes. 
* Producció de gran quantitat de pols. 
* Altres. 
B) Normes o mesures preventives: 
- Es farà una protecció de la via pública o zones confrontants i la seua senyalització.  
- Es farà una zona de pas per a vianants i lones tallapols. 
- S'anul·laràn les anteriors instal·lacions. 
- Hi haurà en obra l'equip indispensable per a l'operari, així com palanques, falques, barres, puntals, 

etc. i altres mitjos que puguen servir per a eventualitats o socórrer els operaris que puguen 
accidentar-se. 

- Els buits, rases, etc., estaran protegits per mitjà de baranes. 
- S'evitarà per mitjà de lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de pols. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de cuiro impermeabilitzats. Guants de goma o PVC. 
* Roba de treball. 
* Màscara. 
* Usarem ulleres de protecció. 
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1.6.1.2. DURANT LA DEMOLICIÓ ELEMENT A ELEMENT 

Demolició de revestiment de sòls 
- S'alçarà, el paviment existent mijançant màquines excavadores, fresadores i/o martell pneumàtic 

manual. 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones al mateix nivell. 
* Sobreesforços o postures inadequades. 
* Xocs i colps contra objectes immòbils. 
* Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
* Il·luminació inadequada. 
* Colps i talls per objectes o ferramentes. 
* Xafades sobre objectes. 
* Projecció de fragments o partícules. 
* Atropells colps o xafades de máquines. 
B) Normes o mesures preventives: 
- 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'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitjaners, 

mentre estos hagen de romandre en peu. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Jupetí reflectant. 
* Calçat antilliscant. 
* Roba de treball. 
* Guants de neopré. 
* Màscara. 
* Ulleres de protecció. 
 
1.6.1.3. DESPRÉS DE LA DEMOLICIÓ 
- Una vegada finalitzada la demolició, es farà una revisió general de les edificacions confrontants per 

a observar les lesions que hagen pogut sorgir. 
- Les tanques, albellons, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei. 
 
1.6.1.4. Equip de derrocament manual 
S'empra en les demolicions que es realitzen element a element per a això emprarem: 
- Pics, pal·les, maces, martells, enformadors, etc. 
- Radial. 
- Martells pneumàtics. 
- Equip d'oxicorte. 
 

Normes o mesures preventives: 
- No treballaran dos màquines al mateix temps sense respectar les distàncies de seguretat, que és 

com a mínim 8 metres. 
- La cabina del conductor ha d'estar protegida sempre per un sostre resistent o carcassa.  
- La màquina mai es recolzarà sobre farciments o runes. 
 

 
1.6.2. MOVIMENT DE TERRES 

D’altres projectes redactats pels signants del present, en les rodalies, extractem les 
condicions del terreny:  Terreny coherent: terrenys argilosos amb àrid gros, amb una tensió 
admissible de 1,50 kg/cm2. 

En qualsevol cas, i a consideració del tècnic director de les obres, es podrà sol·licitar, si ho 
considera necessari, exigir un estudi geotècnic del sòl i subsòl, realitzat per un laboratori d’anàlisi de 
materials i mecànica del sòl, oficial i de la corresponent especialitat. 
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Explanacions 
- S'inclouen en aquesta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs d'explanacions de terres. 
- També s'estudien les operacions del transport de terres a abocador. 
A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des del vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropellament de persones. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
B) Normes o mesures preventives: 
A) Abans de l'explanació: 
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'alçària no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Les tanques se situaran a una distància del vora de l'explanació no menor d'1,5 m. Quan dificulten 

el pas, es disposaran al llarg del tancament llums roges separades 10 m., a més de en els cantons.  
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- En les zones en què entre el tanca i el vora del buidatge existisca més de 2,50 m. de separació, es 

delimitarà amb tanques mòbils o banderoles fins una distància major a dos vegades l'alçària del 
buidatge en aquesta vora. 

- S'eliminaran els arbores o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- Si cal derrocar arbres, es fitarà la zona, es tallaran per la seua base previ haver sigut atirantats per 

a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica.  
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
B) Durant l'explanació: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via pública comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent no menor de 6,00 m. 
- Les rampes tindran un ample mínim de 4,50 m., eixamplant-se en les revoltes. 
- Els pendents de les rampes en tram recte seran inferiors al 8 per cent i en tram corb al 12 per cent.  
- Les rampes per al moviment de camions i la resta de maquinària conservaran el talús lateral que 

exigisca el terreny, conforme el que estableix la Documentació Tècnica. 
- Es fitarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall. 
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic. 
- En les operacions de marxa arrere o poca visibilitat, el maquinista serà auxiliat i dirigit per un altre 

operari de l'exterior del vehicle. 
- Es disposaran límits de seguretat per a evitar que els vehicles en les operacions de càrrega puguen 

accedir a la vora de l'excavació. 
- No es realitzarà l'excavació a tombe, és a dir soscavant el peu d'un massís per a provocar la seua 

bolcada. 
- No s'arreplegarà material excavat a la vora d'un buidatge o rasa, havent d'estar almenys a una 

distància de 2 vegades la profunditat del buidatge, excepte quan per necessitats la Direcció Tècnica 
ho autoritze. 

- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 
apropiada. 

- El refine i sanejat de les parets del buidatge es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 
3,00 m.  

- Conforme s'observa en els plans, es disposaran de baranes provisionals en aquells punts on 
l'alçària siga superior a 2,00 m i existisca el risc de caiguda,  

- No es treballarà simultàniament en les parts superior i inferior d'una zona.  
- Diàriament i abans de començar la jornada (en especial si ha plogut), es revisarà l'estat de les 

entibacions, reforçant-les si fóra necessari. 
- S'observarà amb freqüència l'estat de les edificacions pròximes, quant a clavills i assentaments es 

refereix. 
- Davant de qualsevol imprevist, és la Direcció Tècnica la que prendrà les mesures oportunes. 

Davant de l'absència d'aquesta i en cas de gravetat, el contractista prendrà les mesures adequades 
comunicant-les amb caràcter d'urgència a la Direcció Tècnica. 
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- Al finalitzar la jornada no hauran de quedar draps excavats sense entibar que segons la 
documentació tècnica haurien d'estar-ho.  

- En tot moment hauran de respectar-se els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència.  
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga. 
C) Després de l'explanació: 
- Una vegada s'ha aconseguit la cota d'explanació es revisaran les edificacions confrontants per a 

observar possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes. 
- No es retiraran els apuntalaments, apuntalaments, tanques, etc. fins que no s'haja consolidat 

definitivament les parets i el fons del buidatge de l'explanació. 
- Es mantindrà en el fons del buidatge de l'explanació el desaigüe necessari, per a evitar inundacions, 

entollades i filtracions. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra). 
- Guants. 
- Granota de treball. 
- Botes. 

Desmuntes i buidatges 
- S'inclouen en esta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs de desmunte i buidatge de terres.  
- També s'estudien les operacions del transport de terres a abocador.  
A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des del vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll.  
- Atropellament de persones.  
- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària d'excavació.  
- Interferències amb conduccions soterrades.  
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  
B) Normes o mesures preventives: 
1) Abans del buidatge :  
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'altura no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Les tanques se situaran a una distància de la vora del buidatge no menor d'1,5 m. Quan dificulten el 

pas, es disposaran al llarg del tancament llums roges separades 10 m. , a més de en els cantons.  
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- En les zones en què entre el tanca i el vora del buidatge existisca més de 2,50 m. de separació, es 

delimitarà amb tanques mòbils o banderoles fins una distància major a dos vegades l'altura del 
buidatge en este vora. 

- S'eliminaran els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- Si cal derrocar arbres, es fitarà la zona, es tallaran per la seua base previ haver sigut atirantats per 

a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica. 
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
2) Durant el buidatge: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via pública comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent no menor de 6,00 m. 
- Les rampes tindran un ample mínim de 4,50 m., eixamplant-se en les revoltes. 
- Els pendents de les rampes en tram recte seran inferiors al 8 per cent i en tram corb al 12 per cent. 
- Les rampes per al moviment de camions i la resta de maquinària conservaran el talús lateral que 

exigisca el terreny, conforme el que estabix la Documentació Tècnica. 
- Es vedarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall. 
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic. 
- En les operacions de marxa arrere o poca visibilitat, el maquinista serà auxiliat i dirigit per un altre 

operari de l'exterior del vehicle. 
- Es disposaran topalls de seguretat per a evitar que els vehicles en les operacions de càrrega 

puguen accedir a la vora de l'excavació. 
- No es realitzarà l'excavació a tombe, és a dir soscavant el peu d'un massís per a provocar la seua 

bolcada. 
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- No s'arreplegarà material excavat a la vora del buidatge, havent d'estar almenys a una distància de 
2 vegades la profunditat del buidatge, excepte quan per necessitats la Direcció Tècnica ho 
autoritze. 

- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 
apropiada. 

- El refine i sanejat de les parets del buidatge es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 
3,00 m. 

- Conforme s'observa en els plans, es disposaran de baranes provisionals en aquells punts on l'altura 
siga superior a 2,00 m'i existisca el risc de caiguda. 

- No es treballarà simultàniament en les parts superior i inferior d'una zona.  
- Diàriament i abans de començar la jornada (en especial si ha plogut), es revisarà l'estat de les 

entibaciones, reforçant-les si fóra necessari.  
- S'observarà amb freqüència l'estat de les edificacions pròximes, quant a clavills i assentaments es 

referix.  
- Davant de qualsevol imprevist, és la Direcció Tècnica la que prendrà les mesures oportunes. 

Davant de l'absència d'esta i en cas de gravetat, el contractista prendrà les mesures adequades 
comunicant-les amb caràcter d'urgència a la Direcció Tècnica.  

- Al finalitzar la jornada no hauran de quedar draps excavats sense entibar que segons la 
documentació tècnica haurien d'estar-ho.  

- En tot moment hauran de respectar-se els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència.  
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga.  
3) Després del buidatge: 
- Una vegada s'ha aconseguit la cota de buidatge es revisaran les edificacions confrontants per a 

observar possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes.  
- No es retiraran els apuntalaments, apuntalaments, tanques, etc. fins que no s'haja consolidat 

definitivament les parets i el fons del buidatge.  
- Es mantindrà en el fons del buidatge el desaigüe necessari, per a evitar inundacions, entollades i 

filtracions.  
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat, (per als desplaçaments per l'obra).  
- Trages impermeables. Botes impermeables.  
- Guants.  
 

Terraplens 
- S'inclouen en esta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs de desmunte i buidatge de terres per a 

execució de terraplenaments. 
- També s'estudien les operacions del transport de terres a verteder. 
A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des del vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropellament de persones. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
B) Normes o mesures preventives: 
1) Abans del terraplenament: 
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'altura no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Les tanques se situaran a una distància del vora del terraplenament no menor d'1,5 m. Quan 

dificulten el pas, es disposaran al llarg del tancament llums roges separades 10 m. , a més de en 
els cantons. 

- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
- En les zones en què entre el tanca i el vora del terraplenament existisca més de 2,50 m. de 

separació, es delimitarà amb tanques mòbils o banderoles fins una distància major a dos vegades 
l'altura del buidatge en este vora. 

- S'eliminaran els arbores o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- Si cal derrocar arbres, es vedarà la zona, es tallaran per la seua base previ haver sigut atirantats 
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per a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica.  
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables.  
2) Durant el terraplenament: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots.  
- Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via pública comptaran amb un tram horitzontal de terreny 

consistent no menor de 6,00 m. 
- Les rampes tindran un ample mínim de 4,50 m., eixamplant-se en les revoltes. 
- Els pendents de les rampes en tram recte seran inferiors al 8 per cent i en tram corb al 12 per cent.  
- Les rampes per al moviment de camions i la resta de maquinària conservaran el talús lateral que 

exigisca el terreny, conforme el que estabix la Documentació Tècnica.  
- Es vedarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall.  
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic.  
- En les operacions de marxa arrere o poca visibilitat, el maquinista serà auxiliat i dirigit per un altre 

operari de l'exterior del vehicle.  
- Es disposaran topalls de seguretat per a evitar que els vehicles en les operacions de càrrega 

puguen accedir a la vora de l'excavació.  
- No es realitzarà l'excavació a tombe, és a dir soscavant el peu d'un massís per a provocar la seua 

bolcada.  
- No s'arreplegarà material excavat a la vora del buidatge, havent d'estar almenys a una distància de 

2 vegades la profunditat del buidatge, excepte quan per necessitats la Direcció Tècnica ho 
autoritze.  

- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 
apropiada. 

- El refine i sanejat de les parets del buidatge es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 
3,00 m. 

- Conforme s'observa en els plans, es disposaran de baranes provisionals en aquells punts on l'altura 
siga superior a 2,00 m'i existisca el risc de caiguda. 

- No es treballarà simultàniament en les parts superior i inferior d'una zona. 
- Diàriament i abans de començar la jornada (en especial si ha plogut), es revisarà l'estat de les 

entibacions, reforçant-les si fóra necessari. 
- S'observarà amb freqüència l'estat de les deïficacions pròximes, quant a clavills i assentaments es 

referix. 
- Davant de qualsevol imprevist, és la Direcció Tècnica la que prendrà les mesures oportunes. 

Davant de l'absència d'esta i en cas de gravetat, el contractista prendrà les mesures adequades 
comunicant-les amb caràcter d'urgència a la Direcció Tècnica. 

- En tot moment hauran de respectar-se els itineraris d'evacuació d'operaris en cas d'emergència.  
- Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga.  
3) Després del terraplenament: 
- Una vegada s'ha aconseguit la cota, es revisaran les deïficacions confrontants per a observar 

possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes.  
- No es retiraran els apuntalaments, apuntalaments, tanques, etc. fins que no s'haja consolidat 

definitivament el terraplenament. 
- En cas d'inundacions, entollades i filtracions, es mantindrà en el fons el desaigüe necessari. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat. 
- Guants. 
- Botes impermeables de seguretat. 
 
1.6.3. OBRA. 

Sabates de fonamentació 
- Els fons d'excavació, així com les parets estaran nets, sense materials solts.  
- Les armadures estaran ferrallades en taller.  
- Es col·locaran separadors de les armadures sobre el fons i parets de l'excavació.  
- Les arrancades dels pilars se subjectaran per a evitar el seu desplaçament a l'abocar el formigó per 
mitjà de taulers de fusta o perfils metàl·lics.  
- El formigonat es realitzarà per mitjà de canaletes per a evitar que el formigó se segregue i l'anirem 
vibrant tal com se'n vaja formigonant.  
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A) Riscos més comuns: 
- Afonament de terres.  
- Lliscament de la coronació dels pous de fonamentació.  
- Caiguda de persones des del vora dels pous.  
- Dermatosi per contacte amb el formigó.  Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
- Electrocució. Caiguda d'objectes en manipulació.  
- Sobreesforços o postures inadequades.  
- Xocs i colps contra objectes mòbils.  
- Projecció de fragments o partícules.  
B) Normes o mesures preventives: 
- No arreplegue materials ni permeta el pas de vehicles a la vora dels pous i rases de fonamentació.  
- Procure introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de la llosa per a no realitzar les 
operacions de lligat en el seu interior.  
- Els vibradors elèctrics estaran connectats a terra.  
- Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat.  
- Per a les operacions d'formigonat i vibrat des de posicions sobre la llosa s'establiran plataformes de 
treball mòbils, formades per un mínim de tres taulers que es disposaran perpendicularment a l'eix de 
la llosa.  
- Es prohibirà la circulació baix càrregues suspeses.  
- Es delimitaran les zones de treball per a evitar caigudes en els pous oberts i no formigonats.  
- Es realitzarà el transport d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb 
pestells de seguretat.  
- Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures ixents.  
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat.  
- Guants de cuiro i de goma.  
- Botes de seguretat. Botes de goma o P.V.C. de seguretat.  
- Ulleres de seguretat.  
- Granota de treball. Trages impermeables per a temps plujós.  
 
 
1.6.4. FERMS I PAVIMENTS. 
 

Sola de formigó 
- Sobre el terreny existent s'estendrà una capa de zahorra de gruix no inferior a 40 mm; sobre 

aquesta anirà estenent-se la sola de formigó.  
A) Riscos més comuns: 
- Xafada i contusions per arreplegues mal col·locats o en el transport i col·locació de les peces, o per 

les ferramentes.  
- Colps per maneig d'objectes o ferramentes manuals.  
- Sobreesforços.  
- Electrocucions en l'ús de ferramentes elèctriques. 
- Talls en els peus per xafades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Projecció de partícules al realitzar talls de peces. 
- Afeccions a l'aparell respiratori per ambients tòxics o polsosos. 
B) Normes o mesures preventives: 
- 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 quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Els arreplegues mai no es disposaran de forma que obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar 

accidents per entropessó.  
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on 

existisca risc de caigudes d'objectes).  
- Guants de P.V. C o goma.  
- Guants de cuiro.  
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- Ulleres antipols en els treballs de tall.  
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable en els treballs de tall.  
- Granota de treball.  

 

Paviment tou de poliuretà 
- Previ a la posada en obra de l'aglomerat, es procedirà a efectuar un reg d'imprimació sobre la sola 

de formigó. 
- La posada en obra de l'aglomerat es realitzarà mitjançant mitjos manuals. 
- S'abocarà el producte seguint les especificacions del fabricant. 
A) Riscos més comuns: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Sobreesforços o postures inadequades. 
- Contactes tèrmics. 
- Atropells o colps amb vehicles, 
- Atrapaments o xafada per màquines o vehicles. 
- Xafades sobre objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
B) Normes o mesures preventives: 
- 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 quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Els arreplegues mai no es disposaran de forma que obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar 

accidents per entropessó.  
- S'emprarà el manil, polaines i mànegues de goma, en operacions manuals amb aglomerat o lligants 

asfàltics. 
- S'emprarà guants de neoprè en l'ocupació d'aglomerat. 
- Eviteu tindre contacte amb l'hèlice de l'estenedora. 
- Neteja i ordre en l'obra. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on 

existisca risc de caigudes d'objectes).  
- Guants de P.V. C o goma. Guants de cuiro.  
- Ulleres antipols en els treballs de tall.  
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable en els treballs de tall.  
- Granota de treball.  

Rastells i rigoles 
- Sobre el suport s'estendrà una capa de morter de 150 mm d'altura i 100 mm de gruix per a rebut 

lateral del rastell. 
- Les peces que formen l'encintat es col·locaran a topall sobre el suport, rebent-se amb el morter 

lateralment, de manera que queden juntes entre elles d'1 cm com a màxim.  
- L'elevació del rastell sobre la rasant del ferm podrà variar de 100 a 150mm i haurà d'anar soterrat 

almenys en la mitat del seu cant. El tipus acanalat quedarà totalment soterrat de manera que 
queden anivellades les seues dos cares superiors amb la vorera i la calçada, respectivament.  

- Posteriorment, s'estendrà la beurada de ciment de manera que les juntes queden perfectament 
farcides. 

A) Riscos més comuns: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Xocs i colps contra objectes immòbils. 
- Sobreesforços o postures inadequades. 
- Contacte amb substàncies nocives o tòxiques. 
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 
- Exposició al soroll. 
- Il·luminació inadequada. 
- Colps i talls per objectes o ferramentes. 
- Xafades sobre objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
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B) Normes o mesures preventives: 
- S'extremarà l'atenció en el maneig de talladores per a evitar talls. 
- Es prohibirà l'ús de la radial amb la protecció del disc llevada o amb un disc defectuós. 
- Es realitzarà els treballs de tal manera que no s'estiga en la mateixa postura durant molt de temps. 
- Es revisarà l'estat dels cables de la radial. 
- Neteja i orde en l'obra. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat. 
- Ulleres de protecció, (per a protegir-nos d'esguitades). 
- Guants de neopré. 
- Botes de seguretat. 
 

Paviment de llambordes 
- Sobre la sola s'estendrà una capa de gruix no inferior a 20 mm d'arena; sobre aquesta anirà 

estenent-se el morter de ciment formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que queda una 
superfície contínua de seient del paviment.  

- Prèviament a la col·locació dels taulells i amb el morter fresc s'empolvorarà aquest amb ciment.  
- Humides prèviament, els taulells aniran col·locades sobre la capa de morter a mesura que es vaja 

estenent, disposant-se amb juntes d'ample no menor d'1 mm, respectant les juntes previstes en la 
capa de morter si n'hi haguera.  

- Posteriorment s'estendrà la beurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat dels taulells per al 
farciment de juntes, i una vegada seca s'eliminaran les restes d'aquesta i es netejarà la superfície.  

 
A) Riscos més comuns: 
- Xafada i contusions per arreplegues mal col·locats o en el transport i col·locació de les peces, o per 

les ferramentes.  
- Colps per maneig d'objectes o ferramentes manuals.  
- Sobreesforços.  
- Electrocucions en l'ús de ferramentes elèctriques. 
- Talls en els peus per xafades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Projecció de partícules al realitzar talls de peces. 
- Afeccions a l'aparell respiratori per ambients tòxics o polsosos. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- 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 quadres d'alimentació sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Els arreplegues mai no es disposaran de forma que obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar 

accidents per entropessó.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on 

existisca risc de caigudes d'objectes).  
- Guants de P.V. C o goma.  
- Guants de cuiro.  
- Ulleres antipols en els treballs de tall.  
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable en els treballs de tall.  
- Granota de treball.  

Paviment de terra 
- També s'estudien les operacions del transport de terres a verteder. 
A) Riscos més comuns: 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropellament de persones. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
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- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
B) Normes o mesures preventives: 
1) Abans del terraplenament: 
- Es rodejarà el solar amb una tanca d'altura no menor a 2,00 m.  
- Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del 

terreny. 
- Les tanques se situaran a una distància del vora del terraplenament no menor d'1,5 m. Quan 

dificulten el pas, es disposaran al llarg del tancament llums roges separades 10 m. , a més de en 
els cantons. 

- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2,00 metres del vora de l'excavació.  
per a dirigir la seua caiguda. 
- La maquinària emprada mantindrà les distàncies de seguretat a les línies de conducció elèctrica.  
- Es prohibiran els treballs prop de pals elèctrics que no siguen estables.  
2) Durant el terraplenament: 
- Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots.  
- Es vedarà la zona de cada màquina d'acció en el seu tall.  
- Abans d'entrar en funcionament qualsevol màquina ho anunciarà amb un senyal acústic.  
- S'evitarà la formació de pols, per a això quan siga necessari es regaran les zones amb la freqüència 

apropiada. 
3) Després del terraplenament: 
- Una vegada s'ha aconseguit la cota, es revisaran les deïficacions confrontants per a observar 

possibles lesions, per a prendre les mesures que s'estimen oportunes.  
- No es retiraran els apuntalaments, apuntalaments, tanques, etc. fins que no s'haja consolidat 

definitivament el terraplenament. 
- En cas d'inundacions, entollades i filtracions, es mantindrà en el fons el desaigüe necessari. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat. 
- Guants. 
- Botes impermeables de seguretat. 
 
1.6.6. TREBALLS URBANS 

Mobiliari urbà 
- Excavació de la caixa de fonamentació del mobiliari i col·locació del mobiliari (formigonat o 

caragolat). 
A) Riscos detectables durant la instal·lació: 
- Tots els derivats de l'excavació de rases, tal com s'indica en l'apartat anterior de clavegueram. 
- Talls en mans per objectes i ferramentes. 
- Xafades amb materials, ferramentes o màquines. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes des del mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes: ferramentes, aparells, etc. 
- Colps amb materials, ferramentes, martells i maquinària lleugera. 
- Cremades a causa de la manipulació de bufadors. 
- Contactes elèctrics amb parts de la instal·lació elèctrica que tinga electricitat. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres dels vehicles o màquines. 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Tots els treballs de l'excavació de rases es realitzaran adequadament. 
- La ferramentes que utilitze han d'estar protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 

normalitzat. Les ferramentes amb aïllant en mal estat o defectuós les substituirà immediatament per 
altres que estiguen en bon estat. 

- Abans que les instal·lacions entren en servei, es revisaran perfectament els ancoratges, les 
connexions de mecanismes, proteccions, etc. 

- Anirà equipat amb botes de seguretat, guants, casc, botes de seguretat, roba de treball, protectors 
auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i ferramentes aïllants, guants i calçat 
aïllants, cas de ser necessaris al trobar línies en la zona d'excavació. 

- En llocs on existisquen instal·lacions en servei, prenga les mesures addicionals de prevenció, amb 
l'execució manual de les parts menys prop d'aquests i amb l'equip necessari, descrit en el punt 
anterior. 
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C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Cascs. 
- Guants de cuiro. 
- Calçat antilliscant. 
-  Roba de treball. 
- Ulleres de protecció 
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1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 

1.7.1. 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 consisteix 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 edificatoria i el que és intern o extern a esta. 

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

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

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

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

senyalització: 
- Senyalització visual. Es compon en base a la forma, el color i els esquemes a percebre visualment. 

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

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

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

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

 

Mitjans principals de senyalització en esta obra:  
 
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els 

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

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

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

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en esta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la 
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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.  

 
A) Riscos detectables durant la instal·lació: 
- Cremades.   
- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals i xapes metàl·liques.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant el seu va 

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

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

- Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització 
definitiva de vials.  

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

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Roba de treball amb franges reflectores.  
- Guants preferiblement de cuiro.  
- Botes de seguretat.  
- Casc de seguretat homologat.  
 
Tanca d'obra 

Descripció :   
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra abans de l'inici de l'obra.  
 
A) Riscos detectables durant la instal·lació: 
- 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.   
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Les condicions del tanca hauran de ser: 

a) Tindrà almenys 2 metres d'alçària. 
b) Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a l'obra hauran de ser 

distints. Portó 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. 
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C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Guants de neopré. 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat homologat. 
- Calçat de Seguretat. 
- Peces reflectores en cas de trànsit rodat en la zona. 
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1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 

1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcades. Afonaments. Xocs. 
* Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
* Soroll. 
* Explosió i incendis. 
* Atropells. 
* Caigudes a qualsevol nivell. 
* Atrapaments. Talls Colps i projeccions. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els inherents al propi lloc d'utilització. 
* Els inherents al propi treball a executar i Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Totes les màquines o equips de treball a utilitzar en esta obra disposaran del marcat “CE” i a més 

s'adaptaran al que disposa el R.D. 1215 de Equips de Treball. 
- Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de carcasses protectores 

antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe amb 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Els cables de hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de càrregues en 
esta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats per als que s'instal·la. 
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- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà per mitjà de mà d'obra especialitzada, seguint les 
instruccions del fabricant. 

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

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

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

- Es prohibeix en l’obra, la utilització d'enganxalls artesanals construïts a base de redons doblegats. 
- Tots els aparells de hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que poden suportar. 
- Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes del 

fabricant. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de presa de terra. 
- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs davall 

règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel fabricant de la màquina. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.8.2. MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcada. Atropell. Atrapament. 
* Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 
* Vibracions.Soroll. 
* Pols ambiental. 
* Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en esta obra, estaran dotades de far giratori de 

posada en marxa, fars de marxa cap a avant i de retrocés, retrovisors en estos dos costats, pòrtic 
de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines per al moviment de terres a utilitzar en esta obra, seran inspeccionades diàriament 
controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzina 
retrocés, transmissors, cadenes i pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de terres, per 
a evitar els riscos per atropell. 

- Es prohibeix en esta obra, el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, 
per a evitar els riscos de caigudes  o d'atropells. 

- Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en 
prevenció de riscos innecessaris. 

- S'instal·laran límits de seguretat de fi de recorregut, davant de la coronació dels talls de talussos o 
terraplens, als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment  de terres, per a evitar 
els riscos per caiguda de la màquina. 

- Se senyalitzaran els camins de circulació interna per mitjà de corda de banderoles i senyals 
normalitzats de trànsit. 

- Es prohibeix en esta obra la realització de replantejaments o de mesuraments en les zones on 
estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a les tasques enunciades, 
serà necessari parar la maquinària, o allunyar-la a altres talls. 

- Es  prohibeix l'arreplega de  terres  a menys de 2 m. del vora de l'excavació. 
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C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
* Ulleres de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Roba de treball. 
* Vestimenta per a temps plujós. 
* Botes de seguretat. Botes de goma o de PVC. 
* Protectors auditius. 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Peces reflectores. 
 
1.8.3. DÚMPER MOTOVOLQUET. 
- La denominació de dúmper comprén una determinada gamma de vehicles destinats al transport de 

materials lleugers, la característica principal de la qual consisteix en una caixa, tolva o bolquet 
basculant per a la seua descàrrega. Ací tractarem no del camió de gran tonatge sinó del que 
podríem anomenar amb major propietat carretó a motor amb bolquet, utilitzada en l'interior i veïns 
de les obres de construcció.  

- Utilitzarem aquest vehicle en l'obra per la capacitat de la caixa i la seua operativitat. Estos ofereixen 
interessants possibilitats en les obres de moviments de terres, quan és baixa la producció de 
l'excavadora.  

- Existeixen en el mercat una gran diversitat de vehicles d'esta classe, per la qual cosa, elegirem el 
que se cenyisca millor a les nostres necessitats i ens presenta millors rendiments i economia. 

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcada de la màquina durant l'abocament. Bolcada de la màquina en trànsit.  
* Atropell de persones.  
* Xoc per falta de visibilitat.  
* Caiguda de persones transportades.  
* Colps amb la maneta de posada en marxa.  
* Altres.  
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Amb el vehicle carregat hauran d'abaixar-se les rampes d'esquena a la marxa, lentament i evitant 

frenades brusques.  
- Es prohibirà circular per pendents o rampes superiors al 20 per 100 en terrenys humits i al 30 per 

100 en terrenys secs.  
- S'establirà unes vies de circulació còmodes i lliures d'obstacles senyalitzant les zones perilloses.  
- Es prohibeix la circulació del dúmper sobre els talusos.  
- En les rampes per què circulen estos vehicles existirà almenys un espai lliure de 70 cm. sobre les 

parts més ixents dels mateixos.  
- Quan es deixe estacionat el vehicle es pararà el motor i s'accionarà el fre de mà. Si està en 

pendent, a més es calçaran les rodes.  
- En l'abocament de terres, o un altre material, al costat de rases i talusos haurà de col·locar-se un 

límit que impedisca l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vora del desnivell, 
tenint en compte l'angle natural del talús. Si la descàrrega és lateral, el dit límit es prolongarà en 
l'extrem més pròxim al sentit de circulació.  

- En la posada en marxa, la maneta ha d'agarrar-se col·locant el polze al costat dels altres dits.  
- La maneta tindrà la longitud adequada per a evitar colpejar parts pròximes a ella.  
- Es retiraran del vehicle, quan es deixe estacionat, els elements necessaris que impedisquen el seu 

arrancada, en prevenció que qualsevol altra persona no autoritzada puga utilitzar-lo.  
- Es revisarà la càrrega abans d'iniciar la marxa observant la seua correcta disposició i que no 

provoque desequilibri en l'estabilitat del dúmper.  
- Les càrregues seran apropiades al tipus de bolquet disponible i mai dificultaran la visió del 

conductor.  
- En previsió d'accidents, es prohibirà el transport de peces (puntals, taulers i semblants) que 

sobreïsquen lateralment del cubilot del dumper.  
- Es prohibirà expressament en esta obra, conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 Km/h. 
- Els conductors de dúmpers d'esta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per a poder ser 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:                                 
PLA SOM 2018 Nº114. EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAVIMENT SEGURETAT EN ZONES AIRE LLIURE IINSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I 
ESPORTIUS. ALMOINES 

 

E B ARQUITECTURA I URBANISME “SAFOR 7” S L. TEL I FAX: 96 282 06 61 – 96 282 25 47                                                       30 

autoritzats a la seua conducció.  
- El conductor del dúmper no hi haurà de permetre el transport de passatgers sobre aquest, estarà 

directament autoritzat per personal responsable per a la seua utilització i haurà de complir les 
normes de circulació establides en el recinte de l'obra i, en general, s'atindrà al Codi de Circulació.  

- En cas de qualsevol anomalia observada en el seu maneig es posarà en coneixement del seu 
immediat superior, a fi que es prenguen les mesures necessàries per a esmenar la dita anomalia.  

- Mai es pararà el motor emprant la palanca del descompressor.  
- La revisió general del vehicle i el seu manteniment hauran de seguir les instruccions marcades pel 

fabricant. És aconsellable l'existència d'un manual de manteniment preventiu en què s'indiquen les 
verificacions, lubricació i neteja a realitzar periòdicament en el vehicle.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Roba de treball.  
* Cinturó elàstic antivibratori.  
* Botes de seguretat. Botes de seguretat impermeables (zones enfangades).  
* Vestimenta per a temps plujós.  
 
1.8.4. CAMIÓ BASCULANT O CAMIÓ GRUA. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atropell de persones (entrada, eixida, etc.). 
* Xocs contra altres vehicles. 
* Bolcada del camió. 
* Caiguda (al pujar o baixar de la caixa). 
* Atrapament (obertura o tancament de la caixa). 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Els camions dedicats al transport de terres en obra estaran en perfectes condicions de manteniment 

i conservació. 
- La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans de mamprendre la 

marxa. 
- Les entrades i eixides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de 

l'obra. 
- Si per qualsevol circumstància haguera de parar en la rampa el vehicle quedarà frenada i calçat 

amb topalls. 
- Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel 

fabricant, per a previndre els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina 
durant la càrrega. 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (a l'abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra). 
* Roba de treball. 
* Calçat de seguretat. 
 
1.8.5. MAQUINES - FERRAMENTA EN GENERAL. 
 
- En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la utilització de 

xicotetes ferramentes accionades per energia elèctrica: Trepants, rozadores, cepilladores 
metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt genèrica. 

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Talls. 
* Cremades. 
* Colps. 
* Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
* Contacte amb l'energia elèctrica. 
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* Vibracions.Soroll. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-ferramentes elèctriques a utilitzar en esta obra, estaran protegides elèctricament per 

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

de cada aparell, per a evitar els riscos d'atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica. 
- Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides per mitjà de bastidor que 

suporta una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent l'observació de la correcta 
transmissió motriu, impedisca l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria s'entregaran al Servei de Reparació. 
- Les màquines-ferramenta  amb capacitat de tall, tindran el disc protegit per mitjà d'una carcassa 

antiprojeccions. 
- Les màquines-ferramenta no protegides elèctricament per mitjà del  sistema de doble aïllament, 

tindran les seues carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xàrcia de 
terres en combinació amb els disjuntors diferencials del quadro elèctric general de l'obra. 

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

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

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

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Guants de seguretat.Guants de goma o de PVC 
* Botes de goma o PVC. Botes de seguretat. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Protectors auditius. 
* Màscara filtrant.Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 
 
1.8.6. TALLADORA RADIAL - AMOLADORA. 
 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les amoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en múltiples operacions.   
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Projecció d'objectes.  
* Xafades sobre objectes.  
* Contactes elèctrics.  
* Caigudes a aquest o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions imprevistes, i moltes 

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

* Colps al treballar peces inestables.   
* Talls per contacte directe amb el disc o per ruptura i projecció de fragments d'aquest, que poden 

afectar a qualsevol part del cos.   
* Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la pròpia ferramenta 

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

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

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

depenent del material treballat (fregament amb la peça, ressonància i vibració d'esta, reflexió, etc.   
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* Exposició a vibracions.   
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- El personal encarregat del maneig de l'amoladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'amoladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont.   
- En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la protecció corresponent 

per a la mà.   
- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 

de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.   
- Existixen també guies acoplables a la màquina que permeten, en mode portàtil, executar treballs 

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

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 
* Traje impermeable per a ambients plujosos. 
* Protectors auditius. 
* Màscara per a treballs amb pols. 
 
1.8.7. FORMIGONERA ELÈCTRICA. 
- En esta obra s'utilitzaran aquests formigoneres, al estar dotat el bastidor amb xassís de translació, 

la qual cosa suposa facilitat per a moure-la per tota l'edificació.  
- També s'utilitzaran perquè el blocatge d'inclinació del tambor, s'acciona amb un dit i poden adoptar 

diferents posicions de treball segons mescla.  
- La seua utilització és a causa del seu robustesa, lleugeresa i silenci i perquè funcionen amb un 

xicotet motor monofàsic que es connecta a la xàrcia.  
- Com són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si fos un sol carretó.  
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A) Riscos detectables més comuns: 
* Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)  
* Contactes amb l'energia elèctrica.  
* Sobreesforços.  
* Colps per elements mòbils.  
* Pols ambiental, Soroll ambiental  
* Altres.  
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les formigoneres s'ubicaran en els llocs ressenyats para tal efecte. 
- Les formigoneres a utilitzar en esta obra, tindran protegits per mitjà d'una carcassa metàl·lica els 

òrgans de transmissió de corretges, corona i engranatges, per a evitar els riscos d'atrapament.  
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xàrcia elèctrica de 

la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat. 
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xàrcia elèctrica de 

la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Com vullga que molt freqüentment tenen els comandaments en forma de botó o polsador, és 

necessari cuidar la seua instal·lació, evitant que es puguen accionar accidentalment els interruptors 
de posada en marxa i que siguen fàcils d'accionar els polsadors de parada. Estos no estaran al 
costat del motor, sinó preferentment en la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la 
corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de 
posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.  

- Així mateix els polsadors estaran protegits per a evitar que els caiga material utilitzat en la 
formigonera o aigua.  

- Les carcasses i la resta de parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra.  
- La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament estanc, en 

prevenció del risc elèctric.  
- Els polsadors de posada en marxa i parada estaran prou separats per a no confondre'ls en el 

moment d'accionar-los. En el cas que existisquen més polsadors per a les diferents marxes de la 
formigonera, estaran al costat del de posada en marxa. El polsador de parada es distingirà de tots 
els altres pel seu allunyament d'estos i es pintarà de color roig. 

- En la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i 
les masses posades accidentalment davall tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament.  

- Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte 
amb aquest que normalment no estan davall tensió, però que poden estar-ho si es produeix un 
defecte d'aïllament.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Ulleres de seguretat antipols (antiesguitades de pastes).  
* Roba de treball.  
* Guants de goma o PVC  
* Botes de seguretat de goma o de P.V.C. 
* Vestimenta impermeable.  
* Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
1.8.8. TALLADORA MATERIAL CERÀMIC. 
- Moltes vegades en les obres es planteja el problema del tall de materials vidriats que no és possible 

realitzar-lo amb grans discos ja que trencarien la caixa de ceràmica i a més perquè les peces són 
de xicoteta grandària en relació amb els discos de tall.  

- Per això i per a materials com el gres i la ceràmica, utilitzarem en l'obra aquest tallador manual que 
consta d'una plataforma sobre la qual es recolzen dos guies lliscants sobre les quals es va muntat 
el carro de la ferramenta tallant.  

- Les guies són acerades i inoxidables i requereixen un constant greixat i manteniment per a facilitar 
el lliscament del carro. 
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A) Riscos detectables més comuns: 
* Electrocució.  
* Atrapaments amb parts mòbils.  
* Talls i amputacions.  
* Projecció de partícules.  
* Emanació de pols.   
* Ruptura del disc.  
* Projecció d'aigua.  
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Tots els elements mòbils aniran proveïts de les seues proteccions.  
- Es tallarà només els materials per als que està concebuda.  
- Es farà una connexió a terra de la màquina.  
- Se situarà la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols siga el 

menys perjudicial per a la resta de companys.  
- Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina.  
- Estarà dotada d'un sistema que permeta l'humitejat de les peces durant el tall.  
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro. Guants de goma.  
* Vestit d'aigua. Botes de goma.  
* Empenyedors.  
* Ulleres antipartícules.  
* Màscara antipols (cas de no usar doll d'aigua).   
 
1.8.9. MARTELL DESTROSSADOR. 
- 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, abujardat 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.  
A) Riscos detectables més comuns: 
* 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.  
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- 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 
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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.  
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Protector acústic o taps. 
* Cinturó antivibratori. 
* Ulleres antipartícules. 
* Guants de cuiro. 
* Botes normalitzades. 
* Arnés i cordes de seguretat. 
* Màscares. 
 
1.8.10. FERRAMENTES MANUALS. 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Colps en les mans i els peus. 
* Talls en les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell. 
* Caigudes a distint nivell. 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es troben en bon estat de conservació o 

defectuoses. 
- Els mànecs estaran adequadament fixats a la ferramenta. 
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o estants adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les ferramentes que hagin 

d'utilitzar. 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Cascos de seguretat homologat. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro o PVC  
* Roba de treball. 
* Ulleres contra projecció de partícules. 
* Arnés de seguretat (per a treballs en altures).  
 
 
1.9. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS. 
 
Caigudes en el mateix nivell 

Amb les mesures exposades l'acció preventiva serà positiva, consistent en la neteja 
periòdica, senyalització i il·luminació dels recorreguts a efectuar pels treballadors. 
 
 Colps i caiguda d’objectes  

En diferents fases dels treballs, per això s'extremaren les mesures de protecció individual, 
col·lectiva i neteja de l'obra en general. 
 
Colps per maneig d'objectes i ferramentes manuals 

En diferents fases d'Obra, s'extremaren les mesures de protecció individual, per a atenuar el 
risc. 

Afecció Reumàtica per humitats en els genolls. 
  Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals. 
   Atrapaments entre objectes. 
   Derivats de mitjans auxiliars a utilitzar. 
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Mesures Tipus 
              Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apartats corresponents de la 

Memòria. 
 
 Ús obligatori d'Elements de Protecció individual 
 - Ús de Casc homologat. 
 - Ús roba de treball. 
 - Guants de Cuiro. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó faixa elàstica (manipulació de càrregues, inici d'activitat, etc.). 
 - Ulleres antipols-objectes, antiprojeccions (tall radial-serra circular, picat, etc.). 
 - Màscara antipols amb filtre recanviable (treballs amb generació de pols). 
 
 
1.10. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Segons Annex II del 

R.D. 1.627/97). 
 

En aquest apartat es detallen les mesures especifiques a prendre per als treballs inclosos en 
l'Annex II de RD 1.627/97, les quals impliquen riscos especials per a la Seguretat i Salut dels 
treballadors. 

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

 
 Moviment de terres. 

Enderrocaments. 
Circulació per la zona de rases i pous. 
Mitjans Auxiliars. 

 
Les mesures especifiques de protecció són les assenyalades en els apartats anteriors. 

 
 
1.11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS. 
 
 En el Projecte d'Execució no es contemplen els treballs específics per a la conservació i 
manteniment de les obres, per això i a mode esquemàtic i sense perjuí que en el Projecte final d'obra 
s'incloga un annex més detallat s'hauran d'efectuar els treballs següents: 
 
 Treballs de manteniment en Grups Elevadors “Electrobombes” per a l'aigua potable. 
 Treballs de neteja de la xàrcia de clavegueram. 
 Treballs de manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques, segons Orde 31 de 

Gener d'1.990 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, realitzats per instal·ladors 
autoritzats. 
 

Abans de cometre qualsevol treball de manteniment s'estarà al que disposa l'apartat 
corresponent sobre mesures preventives de seguretat, tant dels treballs (1.6.), Mitjans Auxiliars (1.7.), 
així mateix tots ells hauran d'estar davall la supervisió d'un Tècnic competent. 

 
En Almoines septembre de 2018 

L'Arquitecte: 
 
 
 

 
 

Joaquim Egea i Martínez 
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PLEC DE CONDICIONS 
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2.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 

GENERALS: 
 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua posterior reforma de 

l'article 24 per mitjà del R.D. 171/2004. 
 Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 

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

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 Ordenances Municipals. 
 
SENYALITZACIONS: 
R.D. 485/97, de 14 d'abril. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
R.D. 1.407/1.992 modificat per RD 159/1.995, sobre condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual-EPI. 
R.D. 773/1.997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 
 
EQUIPS DE TREBALL: 
 R.D. 1215/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 

dels equips de treball i la seua posterior modificació. 
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el reial decret 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

 
SEGURETAT EN MÀQUINES: 
R.D. 1.435/1.992 modificat per RD 56/1.995, dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 

Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. 

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

obres. 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 

Tècnica Complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent 
a Grues Mòbils Autopropulsades. 

Orde de 28/06/1.988 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM2» del 
Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a Grues Torres Desmuntables per a 
Obres. 

 
PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
R.D. 1.316/1.989, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. 

27/10/1.989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el 
treball. 

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

Orde del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del RD 245/1.989, 27/02/1.989. 
Orde del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 18/07/1.991. Modificació de l'Annex I del Reial 

Decret 245/1.989, 27/02/1.989. 
R.D. 71/1.992, del Ministeri d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 

245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions tècniques de determinats materials i 
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maquinària d'obra. 
Orde del MINISTERI d'Indústria i Energia. 29/03/1.996. Modificació de l'Annex I del Reial Decret 

245/1.989. 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que comporten riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
Orde de 20/09/1.986: Model de llibre d'Incidències corresponent a les obres en què siga obligatori 

un Estudi de Seguretat i Saluden el treball. 
Orde de 6/05/1.988: Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o represa d'activitats 

d'empreses i centres de treball. 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

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

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa del Coordinador 
de Seguretat i Salut en execució de l'obra, a qui es presentarà abans de la iniciació dels treballs i 
sense la qual no s'iniciaran les mateixes. 

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

SUBCONTRACTISTES. 
 

Les empreses Contractistes i Subcontractistes realitzaran l'obertura de centre de treball 
davant de l'autoritat laboral, i legalitzarán un llibre de subcontractació prèviament a la seua entrada 
en l'obra. 

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

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

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

3. L'empresari haurà de complir les obligacions establides en la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals i disposar de Pla de Prevenció. 

4. Les obligacions dels treballadors establertes en esta Llei, l'atribució de funcions en matèria 
de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats 
especialitzades per al desenrotllament d'activitats de prevenció complementaran les accions de 
l'empresari, sense que per això l'eximisquen del compliment del seu deure en esta matèria, sense 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:                                 
PLA SOM 2018 Nº114. EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAVIMENT SEGURETAT EN ZONES AIRE LLIURE IINSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I 
ESPORTIUS. ALMOINES 

 

E B ARQUITECTURA I URBANISME “SAFOR 7” S L. TEL I FAX: 96 282 06 61 – 96 282 25 47                                                       42 

perjuí de les accions que puga exercitar, si és procedent, contra qualsevol altra persona.  
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de 

cap manera sobre els treballadors. 
 
Equips de treball i mitjans de protecció. 

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

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

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s’estableix que: 
 

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

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

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

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

5. Podran concertar assegurança que tinga com a fi garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis, l'activitat de 
les quals consisteix en la prestació del seu treball personal. 
 
Avaluació dels riscos. 

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

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

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

2.0.- Objeto del estudio  

El presente estudio corresponde al proyecto EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAVIMENT DE SEGURETAT EN 
ZONES AIRE LLIURE I L’INSTAL•LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. ALMOINES (VALÈNCIA), y se 
redacta para dar 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". 

De modo que mediante este estudio quedan establecidas unas pautas de actuación en referencia a la 
producción y gestión de residuos. 

2.0.1.- Justificación y alcance 

El Real Decreto 105/2008, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición para fomentar la prevención, el reciclado y otras formas de 
valorización de los residuos. De esta forma se obliga al productor a incluir en su proyecto un estudio de 
gestión de los residuos (artículo 4.1) donde se materialicen los objetivos de ésta y otras normativas en 
materia de residuos (Ley 22/2011 principalmente).  

El presente documento constituye el estudio de gestión que cumple con dicho apartado del Real Decreto.  

El presente documento ha tenido en cuenta todos los residuos que se generan como consecuencia de las 
labores de construcción y demolición propias del proyecto, teniendo en cuenta que se trata de una 
estimación en función de las unidades de obra que componen el proyecto, que deberán ser matizadas y 
especificadas posteriormente por el contratista, quien deberá justificar los residuos generados en cada 
actividad en su Plan de Gestión de Residuos. 

Antes del inicio de la obra, el Plan de Gestión de residuos deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa 
y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El Plan pretende una adecuada gestión de todos aquellos residuos contemplados en el mismo, mediante la 
aplicación de las siguientes actividades jerarquizadas: 

• Reducción de la producción de residuos, desarrollando o potenciando aquellas actuaciones que minimicen 
la cantidad de residuos generados, bien por menor empleo de materiales, mediante cambios introducidos 
en los procesos productivos, o porque permitan un mejor uso de los mismos. 

• Utilización de materiales que, una vez desechados, conduzcan a residuos que tengan menor peligrosidad 
o que presenten menos problemas para su eliminación. 

• Reutilización, reciclado y valorización de los productos contenidos en los distintos tipos de residuos, 
dentro de los habituales esquemas de gestión para estas actividades. 

• Eliminación de la fracción o fracciones de residuos, que no puedan ser evitados o valorizados, de una 
forma segura para la salud de las personas y el medio ambiente. 
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2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto PLA SOM 2018. Nº114. EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAV 
SEGURETATEN ZONES AIRE LLIURE I L’INSTAL•LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS. ALMOINES, 
situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor   

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 24.746,48€. 
 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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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. 

  

  

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. 
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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  
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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: 

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   
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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 I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 
0,96 350,100 365,580 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,200 0,182 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,060 0,029 

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 0,030 0,050 

5 Basuras 

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 0,710 0,473 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 19,080 12,720 

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 19,080 12,720 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,110 0,069 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 3,770 2,513  
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 I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 350,100 365,580 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,200 0,182 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,060 0,029 

4 Papel y cartón 0,030 0,040 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

5 Plástico 0,030 0,050 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 38,870 25,913 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,110 0,069 

2 Hormigón 3,770 2,513 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 0,000 0,000  
 
 
  

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. 

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 
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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 I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 350,100 365,580 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,200 0,182 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,060 0,029 

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 0,030 0,050 

5 Basuras   

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 0,710 0,473 

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 19,080 12,720 

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 19,080 12,720 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,110 0,069 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 3,770 2,513 
Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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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. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 3,770 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,060 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,200 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,030 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. 
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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 471,01   

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 



ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS:“ PLA SOM 2018 Nº114. EXECUCIÓ BASE PAVIMENTS I PAVIMENT SEGURETAT EN ZONES AIRE LLIURE I 
INSTAL·LACIÓ D’APARELLS LÚDICS I ESPORTIUS.” ALMOINES. 

  

 
 
  Página 15 - 15     

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:    0.40 €/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): 24.746,48€ 

           

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 365,58 0,400     

Total Nivel I     146,23(1) 5,96 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 2,58 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 26,21 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00     

Total Nivel II     287,96(2) 1,17 

Total     434,19 7,13 
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. 36,82 0,15 

       

TOTAL: 471,01€    
 
 
En Almoines, septiembre de 2018 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
 
 
Sig. Juan Cardona Bertó 
Alcalde d’ Almoines 
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