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

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a la 
col.locació de un pivot de control per a l’acces restringit dels veins del carrer de 
referència.  L’import total de la present actuació es la suma, equivalent a 4.500,00 €.  

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

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

  El pressupost de contracta, importa la quantitat de 4.500,00  euros  
corresponents a aquesta obra.  L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució 
de la present, mitjançant recursos procedents del Pla d’inversions financerament 
sostenibles 2017 (FIS) de la Diputació Provincial de Valencia.  

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: 

Les presents obres inclouen les següents partides i capítols: 

 a).- Demolicions 

 Es procedirà a la demolició de tots els elements i eliminació d’elements 
arquitectònics incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la retirada d’enderrocs fins 
l’abocador  controlat i autoritzat. 

 b).- Excavacions 

 Retallada de paviments de formigó asfàltic per a la col·locació de pivot així com 
el retall del mateix paviment per a la col·locació d’espira. 

 Excavació de pous per a la col·locació del dissuasor (pivot) i el seu formigonat.  

 c).- Fonamentació i ancoratge 

 Les obres corresponents a la fonamentació i l’ancoratge del pivot amb formigó 
en massa H-25. 

 d).- Col·locació de pivot i interconnexió elèctrica 

 Consisteix en les obres de col·locació del dissuasor i la seva interconnexió 
elèctrica. 
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 e).- Treballs elèctrics i col·locació d’espira 

 Son les obres de electricitat i la col·locació de l’espira metàl·lica per a estalvi de 
possibles incidències entre l’elevació del pivot i els automòbils 

 f).- Pavimentat final 

 S’executaran les obres de pavimentació amb mescla bituminosa en calent de 
composició densa, tipus D12. 

 g).- Control de qualitat i seguretat i salut laboral de l’obra.- 

  

 

 

 

 

M.3.- PRESSUPOST 

El pressupost que servirà per una possible licitació puja l’import de 4.500,00 euros 
(Quatre mil cinc cents euros amb zero cèntims), quantitat aquesta que inclou el 
vigent  impost del  valor Afegit, l’IVA al 21%. 

  

 

M.4.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT N.º 1 .- MEMÒRIA 

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

 M.2.- Descripció de les obres 

 M.3.- Pressupost.   

M.4.- Documents que conformen el projecte 

 

 

 ANNEXES: 

 A.M.1.- Dades i assaigs previs 

 A.M.2.- Càlculs 

  A.M.2.1.- El terreny 

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

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

 A.M.3.- Justificació de preus 

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

  A.M.3.2.- Preus unitaris intervenint 
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  A.M.3.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.4.- Partides alçades 

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

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

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

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

 A.M.9.- Pressupost per a coneixement de l’administració. 

 

 

   

 

DOCUMENT N.º 2.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

DOCUMENT N.º 3.- PLÀNOLS 

 

01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ 

02.- PLÀNOL DE PLANTA GENERAL.  

03.- PLÀNOL PROCES DE MUNTATJE 

 

 

 

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

 

DOCUMENT N.º 5.-  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

Almoines, Octubre de 2017 

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). 

  

A.M.2.1.- EL TERRENY 

 El terreny com a base de fonamentació es del tipus cohesiu: Terreny argilós 
semidur, admetent segons la NBE AE/88, la pressió que s’especifica al plànol de 
fonaments. No es preveu seients diferencials. Els seients generals màxims admissibles 
seran de l’ordre de 50 mm/m. 

 S’excavarà a una fondària mínima que es detalla als plànols adjunts i sempre 
segons l’ordenat per la direcció facultativa segons la resistència del terreny. 
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A.M.2.2.- BASES DE CÀLCUL SEGONS LA NORMA NBE AE/88 

 Les accions previstes en el càlcul s’ajusten a l’especificat a la Norma NBE 
AE/88, “accions en l’edificació”, segons els apartats següents: 

 - AMB CÀRREGA: 

   Pes propi i càrrega permanent. 

   Segons NBE ECG/88. 

 - SOBRECÀRREGUES D’ÚS: 

Cobertes ......................................... 150 kg/m2 

Habitatges ...................................... 200 kg/m2 

Barandats ....................................... 100 kg/m2 

Escala ............................................. 300 kg/m2 

Balcons volats ................................ 200 kg/ml 

Horitzontal en ampit ..................... 50 kg/ml 

 - ACCIONS DE NEU: 

 Es la produïda pel pes de la neu que, en les condicions climatològiques més 
desfavorables, puga acumular-se sobre la coberta. Tot d’acord amb allò que es preveu 
a la SE-AE.3.5 

  Altitud topogràfica.... entre   0 i 200 ml: Almoines 

Sobrecàrregues de neu: 

- 0 A 35 .......................................... 40 kg/m2. 

- 35 a 52 ......................................... 30 kg/m2. 

- 52 a 60 ......................................... 20 kg/m2. 

-  de 60 .......................................... 0 kg/m2. 

 

 

 

 - ACCIONS DEL VENT: 

 Es la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre las 
superfícies, d’acord amb el que es preveu a la SE-AE.3.3 

  Zona Eòlica: A 

Situació Topogràfica: Zona III “Rural Accidentada o llana con obstáculos”. 
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  Càrrega total del vent calculada d’acord amb la Norma SE-AE.3.3. 

 - ACCIONS SÍSMIQUES: NCSR-02 

 El present projecte acompleix les especificacions de la Norma NCSE-02  (Reial 
Decret 997/2002, de 27 de setembre. BOE 11-10-02): Ja que no es tracta d’una  OBRA 
DE NOVA PLANTA, segons lo disposat a l’article corresponent de la mateixa.  

Segons l’annex 1: MUNICIPI: ALMOINES 

      ab/g ..............    0,06    

 

       

 - PRESSIONS DEL TERRENY DE FONAMENTS: 

  Terrenys cohesius, argilosos semidurs ............................... 1,50 kg/cm2 

 

A.M.2.3.- COEFICIENT DE TREBALL DELS MATERIALS I LA SEVA 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA 

 

 - FORMIGÓ ARMAT: 

Formigó (fonaments) ........................... HA-25/P/20/IIa 

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

Fàbrica de rajola buida R-30 ............... 7 kg/cm2 

Acer especial AEH-500 S .................... 5.100 kg/cm2 

 

 - COEFICIENT DE SEGURETAT: Segons E.H.E. 
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A.M.3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 A.M.3.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVENINT 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 19,220 0,650 h 12,49
2 Peón ordinario construcción. 17,860 1,850 h 33,04
3 Oficial 1° electricidad. 15,960 3,000 h 47,88
4 Peón ordinario 15,350 2,100 h. 32,24
5 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 0,003 h 0,05
6 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,014 h 0,23
7 Peón especializado construcción. 16,250 1,000 h 16,25

Importe total: 142,18

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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A.M.3.2.- PREUS UNITARIS INTERVENINTS 



Cuadro de maquinaria

1 Cortadora de pavimentos 7,542 2,100h. 15,84
2 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,

dos ejes, tracción 4x2. 9,894 1,100h 10,88
3 Retroexcavadora de neumáticos con pala

frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 26,972 0,120h 3,24

4 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 38,129 0,023h 0,88
5 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm. 16,580 0,002h 0,03

6 Martillo neumático. 3,799 0,100h 0,38
7 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 3,574 0,100h 0,36
8 Compactador de neumáticos autopropulsado, de

12/22 t. 58,200 0,002h 0,12
9 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,340 0,002h 0,16

Importe total: 31,89

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

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

1 Hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 15 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 77,570 1,690 m3 131,09

2 Arena de rio, de granulometria 0/6, a pie
de obra, considerando transporte con camión
de 25 t, a una distancia media de 10km. 17,450 0,970 t 16,93

3 Cable flexible de cobre de 2x2.5mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 1,370 31,500 m 43,16

4 Cable flexible de cobre de 4x10mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 5,730 31,500 m 180,50

5 Tubo para alcantarillado, de hormigón en
masa vibrado según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones, de sección
circular de diámetro 600mm y espesor 55mm,
con unión mediante junta machihembrada.
Para colocar en zanja. Suministrado en
tramos de longitud efectiva 1100mm. 22,600 1,050 m 23,73

6 Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12, con árido
granítico y betún asfáltico de penetración. 51,040 0,138 t 7,04

Importe total: 402,45

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

COL·LOCACIÓ PIVOT AL C/ CABO GARCÍA. PLA-IFS-2017. ALMOINES Página 1
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A.M.3.3.- PREUS AUXILIARS INTERVENINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de precios auxiliares
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Los arquitectos
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A.M.4.- CÀLCUL D’HONORARIS TÈCNICS PER REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ  D’OBRA 

  

 Honoraris professionals: 

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

  Taula.- 

PEM .........................................................   3.125,22€ 

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

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 3.125,22€ 
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=3.125,22€ x 0,0645=  201,58►Minim 500 
     
  HONORARIS PROFESSIONALS 

   

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

         

Per direcció ...... 2,40% s/6.944,92   = ►Minim 350+ 21% IVA =   423,50€ 

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  .......................... 0,72% s/6.944,92   = ►Minim 150 + 21% IVA =  181,50€
     

Per Subdirecció . 2,40% s/6.944,92   = ►Minim 350+ 21% IVA =   423,50€ 

 

 

Almoines, Octubre de 2017  

Els arquitectes,  

  

 

 

 

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

1 TRABAJOS A REALIZAR
1.1 m. Recorte de pavimento asfáltico con sierra,

incluso barrido y limpieza por medios manuales. 2,36 DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2 m² Demolición de firme asfáltico de 10 cm de
espesor, con martillo neumático, carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero. 23,98 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación para formación de pozos, en
terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluso carga y transporte a
vertedero, según NTE/ADZ-4. 27,07 VEINTISIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.4 u Suministro de disuasor de paso de Accesor o
similar compuesto por:
-  pilona automática electromecánica Dakota 500
ACR,
- cuadro de maniobra con central de mando con
receptor y circuito calefactor con grado de
protección IP 67,
- espiras de detección de presencia. 2.482,89 DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.5 u Instalación de disuasor realizada mediante:
- suministro y colocación de canalización de
drenaje,
- suministro y colocación de tubo de hormigón en
masa vibrado de sección circular de diámetro
1000mm y espesor 98mm, colocado en zanja sobre
solera de hormigón de 15cm de espesor con
relleno exterior total de hormigón e interior de 50
cm con arena y grava,
- refuerzo de hormigón hasta 6 cm de la cota de
pavimento acabado. 
Sin incluir excavación. Incluso conexionado al
cuadro de mando. 205,76 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.6 m Línea de cobre para alimentación por fachada
del conjunto de disuasor y cuadro de mando desde
el cuadro de alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro, con aislamiento
RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro),
totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. Incluso p.p. de tubo de
protección de acero galvanizado para paso de
aéreo a subterráneo. 9,52 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.7 m² Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12. 8,01 OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

2 GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1 ud Transporte y gestión de los residuos generados

durante la demolición y construcción. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3 SEGURIDAD Y SALUD

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.1 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. 30,00 TREINTA EUROS

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DRS070 m² Demolición de firme asfáltico de 10 cm de espesor, con
martillo neumático, carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 1,000 h 16,250 16,25
(Maquinaria)
Camión <10 tm 8 m3 0,500 h 9,894 4,95
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,023 h 38,129 0,88
Martillo neumático. 0,100 h 3,799 0,38
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,100 h 3,574 0,36
(Medios auxiliares) 0,46
Costes indirectos 0,70

Total por m²: 23,98
Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

2 ECMZ.3cc m3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios,
con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a
los bordes, incluso carga y transporte a vertedero, según
NTE/ADZ-4.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 1,000 h 17,860 17,86
(Maquinaria)
Camión <10 tm 8 m3 0,500 h 9,894 4,95
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,100 h 26,972 2,70
(Medios auxiliares) 0,77
Costes indirectos 0,79

Total por m3: 27,07
Son VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m3

3 GESTRES ud Transporte y gestión de los residuos generados durante la
demolición y construcción.

(Sin clasificar)
Gestión de Residuos 1,000 ud 6,738 6,74
Costes indirectos 0,20

Total por ud: 6,94
Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 PIVOTE u Suministro de disuasor de paso de Accesor o similar
compuesto por:
-  pilona automática electromecánica Dakota 500 ACR,
- cuadro de maniobra con central de mando con receptor y
circuito calefactor con grado de protección IP 67,
- espiras de detección de presencia.

(Sin clasificar)
pivote 1,000 u 2.410,573 2.410,57
Costes indirectos 72,32

Total por u: 2.482,89
Son DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por u

5 U18F100 m. Recorte de pavimento asfáltico con sierra, incluso barrido y
limpieza por medios manuales.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,100 h. 15,350 1,54
(Maquinaria)
Cortadora de pavimentos 0,100 h. 7,542 0,75
Costes indirectos 0,07

Total por m.: 2,36
Son DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

6 UICC18hb u Instalación de disuasor realizada mediante:
- suministro y colocación de canalización de drenaje,
- suministro y colocación de tubo de hormigón en masa vibrado
de sección circular de diámetro 1000mm y espesor 98mm,
colocado en zanja sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor con relleno exterior total de hormigón e interior de 50
cm con arena y grava,
- refuerzo de hormigón hasta 6 cm de la cota de pavimento
acabado. 
Sin incluir excavación. Incluso conexionado al cuadro de
mando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,650 h 19,220 12,49
Peón ordinario construcción 0,650 h 17,860 11,61
(Materiales)
HNE-15 blanda TM 20 1,690 m3 77,570 131,09
Arena 0/6 de rio  10km 0,970 t 17,450 16,93
Tubo alc HM-MH 600mm 1,050 m 22,600 23,73
(Medios auxiliares) 3,92
Costes indirectos 5,99

Total por u: 205,76
Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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7 UIIE21b m Línea de cobre para alimentación por fachada del conjunto de
disuasor y cuadro de mando desde el cuadro de alumbrado
público formada por 3 conductores de fase y otro neutro, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro),
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.
Incluso p.p. de tubo de protección de acero galvanizado para
paso de aéreo a subterráneo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,100 h 15,960 1,60
(Materiales)
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,050 m 1,370 1,44
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10 1,050 m 5,730 6,02
(Medios auxiliares) 0,18
Costes indirectos 0,28

Total por m: 9,52
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

8 UXF010b m² Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo
D12.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,003 h 17,240 0,05
Ayudante construcción de obra civil. 0,014 h 16,130 0,23
(Maquinaria)
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, … 0,002 h 16,580 0,03
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,002 h 58,200 0,12
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,002 h 80,340 0,16
(Materiales)
Mezcla bituminosa continua en caliente de composició… 0,138 t 51,040 7,04
(Medios auxiliares) 0,15
Costes indirectos 0,23

Total por m²: 8,01
Son OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por m²

9 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)
Seguridad y salud 1,000 u 29,126 29,13
Costes indirectos 0,87

Total por u: 30,00
Son TREINTA EUROS por u

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i
Mayans
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1.1 M. Recorte de pavimento asfáltico con sierra, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 8,00espira S1
2 1,00 2,00
4 1,00 4,00espira S2
4 1,00 4,00zona a excavar
1 3,00 3,00alimentación hasta fachada

21,00 21,00

Total m.  ......: 21,00

1.2 M² Demolición de firme asfáltico de 10 cm de espesor, con martillo neumático, carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 1,00zona a excavar de pivote

1,00 1,00

Total m²  ......: 1,00

1.3 M3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, incluso carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 1,20 1,20zona a excavar de pivote

1,20 1,20

Total m3  ......: 1,20

1.4 U Suministro de disuasor de paso de Accesor o similar compuesto por:
-  pilona automática electromecánica Dakota 500 ACR,
- cuadro de maniobra con central de mando con receptor y circuito calefactor con grado de
protección IP 67,
- espiras de detección de presencia.

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

1.5 U Instalación de disuasor realizada mediante:
- suministro y colocación de canalización de drenaje,
- suministro y colocación de tubo de hormigón en masa vibrado de sección circular de
diámetro 1000mm y espesor 98mm, colocado en zanja sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor con relleno exterior total de hormigón e interior de 50 cm con arena y grava,
- refuerzo de hormigón hasta 6 cm de la cota de pavimento acabado. 
Sin incluir excavación. Incluso conexionado al cuadro de mando.

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

1.6 M Línea de cobre para alimentación por fachada del conjunto de disuasor y cuadro de mando
desde el cuadro de alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro), totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002. Incluso p.p. de tubo de protección de acero galvanizado para paso de aéreo a
subterráneo.

Total m  ......: 30,00

1.7 M² Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 1,00zona a excavar de pivote

1,00 1,00

Total m²  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ud Transporte y gestión de los residuos generados durante la demolición y construcción.

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

Presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 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

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 M. Recorte de pavimento asfáltico con sierra, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 8,00espira S1
2 1,00 2,00
4 1,00 4,00espira S2
4 1,00 4,00zona a excavar
1 3,00 3,00alimentación hasta fachada

21,00 21,00

Total m.  ......: 21,00 2,36 49,56

1.2 M² Demolición de firme asfáltico de 10 cm de espesor, con martillo neumático, carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 1,00zona a excavar de pivote

1,00 1,00

Total m²  ......: 1,00 23,98 23,98

1.3 M3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, incluso carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 1,20 1,20zona a excavar de pivote

1,20 1,20

Total m3  ......: 1,20 27,07 32,48

1.4 U Suministro de disuasor de paso de Accesor o similar compuesto por:
-  pilona automática electromecánica Dakota 500 ACR,
- cuadro de maniobra con central de mando con receptor y circuito calefactor con grado de
protección IP 67,
- espiras de detección de presencia.

Total u  ......: 1,00 2.482,89 2.482,89

1.5 U Instalación de disuasor realizada mediante:
- suministro y colocación de canalización de drenaje,
- suministro y colocación de tubo de hormigón en masa vibrado de sección circular de
diámetro 1000mm y espesor 98mm, colocado en zanja sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor con relleno exterior total de hormigón e interior de 50 cm con arena y grava,
- refuerzo de hormigón hasta 6 cm de la cota de pavimento acabado. 
Sin incluir excavación. Incluso conexionado al cuadro de mando.

Total u  ......: 1,00 205,76 205,76

1.6 M Línea de cobre para alimentación por fachada del conjunto de disuasor y cuadro de mando
desde el cuadro de alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro), totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002. Incluso p.p. de tubo de protección de acero galvanizado para paso de aéreo a
subterráneo.

Total m  ......: 30,00 9,52 285,60

1.7 M² Pavimento de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00 1,00zona a excavar de pivote

1,00 1,00

Total m²  ......: 1,00 8,01 8,01

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR : 3.088,28

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Transporte y gestión de los residuos generados durante la demolición y construcción.

Total ud  ......: 1,00 6,94 6,94

Total presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS : 6,94

Presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 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 30,00 30,00

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 30,00

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS A REALIZAR 3.088,28
2 GESTIÓN DE RESIDUOS 6,94
3 SEGURIDAD Y SALUD 30,00

Total .........: 3.125,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 



Capítulo 1 TRABAJOS A REALIZAR 3.088,28
Capítulo 2 GESTIÓN DE RESIDUOS 6,94
Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD 30,00
Presupuesto de ejecución material 3.125,22
13% de gastos generales 406,28
6% de beneficio industrial 187,51
Suma 3.719,01
21% IVA 780,99
Presupuesto de ejecución por contrata 4.500,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS
EUROS.

Almoines, noviembre de 2017
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

Proyecto: COL·LOCACIÓ PIVOT AL C/ CABO GARCÍA. PLA-IFS-2017. ALMOINES
Capítulo Importe
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

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

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

L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a la col.locació de un 
pivot de control per a l’acces restringit dels veins del carrer de referència. El pressupost de contracta, 
importa la quantitat de 4.500,00  euros  corresponents a aquesta obra. L’ajuntament d'Almoines 
pretén escometre l’execució de la present, mitjançant recursos procedents del Pla d’inversions 
financerament sostenibles 2017 (FIS) de la Diputació Provincial de Valencia. 

Les obres consistiran en el següents aspectes: 
a).- Demolicions 
Es procedirà a la demolició de tots els elements i eliminació d’elements arquitectònics 

incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la retirada d’enderrocs fins l’abocador  controlat i 
autoritzat. 

b).- Excavacions 
Retallada de paviments de formigó asfàltic per a la col·locació de pivot així com el retall del 

mateix paviment per a la col·locació d’espira.Excavació de pous per a la col·locació del dissuasor 
(pivot) i el seu formigonat.  

c).- Fonamentació i ancoratge 
Les obres corresponents a la fonamentació i l’ancoratge del pivot amb formigó en massa H-

25. 
d).- Col·locació de pivot i interconnexió elèctrica 
Consisteix en les obres de col·locació del dissuasor i la seva interconnexió elèctrica. 
e).- Treballs elèctrics i col·locació d’espira 
Son les obres de electricitat i la col·locació de l’espira metàl·lica per a estalvi de possibles 

incidències entre l’elevació del pivot i els automòbils 
f).- Pavimentat final 
S’executaran les obres de pavimentació amb mescla bituminosa en calent de composició 

densa, tipus D12. 
g).- Control de qualitat i seguretat i salut laboral de l’obra. 
 
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 tres mil cent vint-i-cinc 
euros amb vint-i-dos cèntims, 3.125,22 € (Inclòs el capítol de Seguretat i Salut que ascendeix a 30,00 
€). 

Termini d'Execució: El termini d'execució previst des de la iniciació fins a la seua terminació completa 
és de 1 mes. 
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Autors del Projecte: Els Arquitectes D. Joaquim Egea i Martínez i D. Francesc Boscà i Mayans. 

Promotor: EXCM. AJUNTAMENT DE ALMOINES. 

Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un nombre màxim en esta de 4 
operaris. 

 
 
1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'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, 6. Gandia.  Telf: 96 284 95 00 
– Centre de Salut Comunitaria.  

Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 962 862 749. Gandia. València. 
– Ambulàncies: 

Ambulàncies Tarin, Tel.: 96 295 00 05 
Ambulàncies Muñoz, Tel.: 96 283 78 28 

– Creu Roja: 
Centre coordinador d’Emergències Tel.: 96 367 73 75 

 
 

1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 
 
Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc, 

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

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

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

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

 
 Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que acredita el compliment 

de les seues obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i dels seus 
possibles subcontractistes. 

 
 Realitzar-se el tancament de la zona d'àmbit del solar, abans de l'inici de l'obra, impedint 
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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 4 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. 
- 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. 
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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 

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. 
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* 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 
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 
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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. 
 
 
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 existents 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: 
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- 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. 
 
1.6.1.2. DURANT LA DEMOLICIÓ ELEMENT A ELEMENT 

Demolició de revestiment de sòls 
- S'alçarà, el paviment existent mijançant maquines excavadores 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. 
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- 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. 
- Trac-te'l. Funciona per tracció directa del cable, permet aconseguir sense esforç, forces molt 

importants a tracció o a elevació. 
- Falca hidràulica. Consistix a introduir un cilindre destrossador que hidràulicament espenta els 

pistons que tallen el material de l'element on s'ha introduït. S'utilitza en soleres, fonamentacions, 
massissos de formigó, etc. 

- Radial. 
- Martells pneumàtics. 
- Equip d'oxicorte. 

1.6.1.5. Equip de derrocament mecànic 
- Les màquines utilitzades en demolicions són retroescavadores, pal·les mecàniques i bulldozers. 

Estes màquines arremeten contra les construccions de la mateixa forma que executen una 
excavació. 

- La seua actuació cal ordenar-la enfront de les sorpreses de gran resistència o falta de resistència 
de l'edificació i a la conservació de la màquina. 

 
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 

Explanacions 
- S'inclouen en aquesta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs d'excavació 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'excavació: 
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- 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'excavació: 
- 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. 

 
C) Després de l''excavació: 
- 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. 
- 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. 
 
1.6.3. PAVIMENTS. 
Paviment d’urbanització 
- Sobre el terreny existent s'estendrà una capa de terres, s’apiconarà, sobre aquesta anirà estenent-

se una sola de formigó de 12 cm. de gruix. 

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. 
- 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 
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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. Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable en els treballs de tall.  
- Granota de treball.  
 
1.6.4. INSTAL·LACIONS. 
Elèctriques. 

PROCEDIMENT DE LA UNITAT D'OBRA: 
A) CONNEXIÓ 
- La connexió serà subterrània, d'acord amb allò que s'ha indicat en la ITC-BT-07.  
- Els conductors o cables seran aïllats, de coure o alumini i els materials utilitzats i les condicions 

d'instal·lació compliran amb les prescripcions establides en ITC-BT-06 i la ITC-BT-10  
B) CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
- La caixa general de protecció que es col·locarà serà amb una porta preferentment metàl·lica, amb 

grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102. De material aïllant, autoextingible, i estarà protegida 
enfront de la corrosió.  

- La caixa general de protecció es procurarà que estiga el més pròxima possible a la xarxa de 
distribució pública i que quede allunyada o si no n'hi ha protegida d'altres instal·lacions (aigua, gas, 
telèfon, etc.) segons s'indica en ITC-BT-06 i ITC-BT-07  

- La caixa general de protecció estarà proveïda d'orificis necessaris per a allotjar els conductes per a 
l'entrada de les escomeses subterrànies de la xarxa general, dispositius de tancament, precintat, 
subjecció de tapa i fixació al mur.   

- Contindrà tres tallacircuits fusibles maniobrables individualment, de poder de tall almenys igual al 
corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seua instal·lació, així com borns d'entrada i eixida per a 
conexionat, directe o per mitjà de terminals, dels tres conductors de fase i el neutre.  

- El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l'esquerra de les fases, col·locada la 
caixa general de protecció en posició de servici, i disposarà també d'un born de connexió per a la 
seua posada a terra si procedix.  

- Les caixes generals de protecció compliran tot el que sobre el particular s'indica en la norma UNE-EN 
60.349 -1. Tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vegada 
instal·lades tindran el grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 08 segons UNE-EN 50.102 i 
seran precintables.  

C) LÍNIA GENERAL DE PROTECCIÓ  
- La línia general de protecció (que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de 

comptadors) tindrà els tubs i canals així com la seua instal·lació conforme allò que s'ha indicat en la 
ITC-BT-21 excepte allò que s'ha indicat en la ITC-BT-14.  

- Els conductors a utilitzar en la línia general de protecció tres de fase i un neutre seran de coure o 
alumini, unipolars i aïllats, sent la seua tensió assignada 0,6/1 kV. Els cables seran no propagadors 
de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

- Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com 'no 
propagadors de la flama' d'acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1, complixen 
amb esta prescripció.  

E) DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
- La derivació individual s'inicia en l'enfangat general i comprén els fusibles de seguretat, el conjunt de 

mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. 
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- Cada derivació individual ha de portar associat en el seu origen la seua pròpia protecció composta 
per fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal·lació 
interior de cada subministrament. Estos fusibles s'instal·laran abans del comptador i es col·locaran en 
cada un dels fils de fase o polars que van al mateix, tindran l'adequada capacitat de tall en funció de 
la màxima intensitat de curtcircuit que puga presentar-se en eixe punt i estaran precintats per 
l'empresa distribuïdora.  

- Els tubs i canals de les derivacions individuals així com la seua instal·lació, compliran allò que s'ha 
indicat en la ITC-BT-21, excepte en allò que s'ha indicat en la instrucció ITC-BT-15  

- Els cables no presentaran emplames i la seua secció serà uniforme, exceptuant-se en este cas les 
connexions realitzades en la ubicació dels comptadors i en els dispositius de protecció.  

- Els conductors a utilitzar seran de coure de classe 2 segons norma UNE 21.022 o d'alumini, aïllats i 
normalment unipolars, sent la seua tensió assignada 450/750 V. Se seguirà el codi de colors indicat 
en la ITC-BT-19.  

- Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els elements 
de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com 'no propagadors de la 
flama' d'acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1, complixen amb esta 
descripció.  

F) DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  
- Els dispositius generals de comandament i protecció, se situaran el més prop possible del punt 

d'entrada de la derivació individual en el local o vivenda de l'usuari.   
- En les vivendes i locals comercials que procedisca, es col·locarà una caixa per a l'interruptor de 

control de potència, immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent i 
precintable. La dita caixa es podrà col·locar en el mateix quadro on es col·loquen els dispositius 
generals de comandament i protecció.  

- L'altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels 
circuits, mesura des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1,4 i 2 m. per a vivendes.  

- Les envoltants dels quadros s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3 amb grau de 
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.  

- L'envoltant per a l'interruptor de control de potència serà precintable i les seues dimensions estaran 
d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar.  

- Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran com a mínim :  
a) Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeta el seu accionament manual i que 

estiga dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregues i tallacircuits. Este interruptor serà 
independent de l'interruptor de control de potència. Tindrà poder d'estil suficient per a la intensitat de 
curtcircuit que puga produir-se en el punt de la seua instal·lació, de 4.500 A. mínim.  

b) Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits; llevat que la protecció contra contactes indirectes s'efectue per mitjà d'altres dispositius 
d'acord amb la ITC-BT-24. Haurà de resistir els corrents de tallacircuit que puguen presentar-se en el 
punt de la seua instal·lació, i estar la seua sensibilitat d'acord amb allò que s'ha assenyalat en la ITC-
BT-24. 

c) Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un 
dels circuits interiors de la vivenda o local. Haurà de resistir els corrents de tallacircuit que puguen 
presentar-se en el punt de la seua instal·lació.  

d) Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fóra necessari.   
- En aquelles vivendes que pel tipus d'instal·lació s'instal·lara un interruptor diferencial per cada circuit 

o grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que queden 
protegits tots els circuits. 

G) INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
- La instal·lació interior s'executarà baix regata.   
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- La instal·lació interior unirà el quadro general de distribució amb cada punt d'utilització. Usarem tub 
aïllant flexible. Diàmetre interior D segons Càlcul. S'allotjarà en la regata i penetrarà 0,5 cm en cada 
una de les caixes.   

- El conductor serà aïllat per a tensió nominal de 750 V. De secció S segons Càlcul. Es tendiran pel tub 
el conductor de fase i el neutre des de cada xicotet interruptor automàtic i el conductor de protecció 
des de la seua connexió amb el de protecció de la derivació individual, fins a cada caixa de derivació.  

- En els trams en què el recorregut de dos tubs s'efectue per la mateixa regata, els sis conductors 
travessaran cada caixa de derivació.  

- Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seua totalitat per allò que s'ha indicat en la 
norma UNE 20.460 -5 -523 i el seu annex Nacional.  

- Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment el neutre i el de 
protecció :  

Quan existisca un conductor neutre en la instal·lació o es preveja per a un conductor de fase el seu 
passe posterior a un conductor neutre, s'identificaran estos pel seu color blau clar. 

Al conductor de protecció se l'identificarà pel color verd-groc. 
Tots els conductors de fase, o si és el cas, aquells per als que no es preveja el seu passe posterior a 

neutre, s'identificaran pels colors marró o negre. 
- Pel que fa als conductors de protecció, s'aplicarà allò que s'ha indicat en la Norma UNE 20.460 -5-54 

en el seu apartat 543. 

A) Riscos més comuns: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. Caiguda de persones a distint nivell. 
- Talls per maneig de ferramentes manuals. Talls per maneig de les guies i conductors.  
- Colps per ferramentes manuals.  
- Electrocució o cremades per la mala protecció de quadros elèctrics.  
- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies.  
- Electrocució o cremades per ús de ferramentes sense aïllament.  
- Electrocució o cremades per pont o dels mecanismes de protecció (disjuntors diferencials, etc.).  
- Electrocució o cremades per conexionats directes sense clavilles mascle-femella.  
- Altres.  

B) Normes o mesures preventives: 
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'aplicarà l'orde i la neteja de l'obra, per a evitar 

els riscos de xafades o entropessons.  
- Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.  
- La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i 

reixeta de protecció de la pereta, alimentats a 24 volts.  
- Es prohibirà el conexionat de cables als quadros de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella.  
- Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i 
estretes.  

- Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els 
riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.  

- Es prohibirà en general en esta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en 
llocs amb risc de Caiguda des d'altura durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les 
proteccions de seguretat adequades.  

- Les ferramentes a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.  

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra 
abans de ser iniciades, per a evitar accidents.  
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- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels quadros generals elèctrics directes o 
indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

- Abans de fer entrar en servici les cel·les de transformació es procedirà a comprovar l'existència real 
en la sala, de la banqueta de maniobres, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris 
es troben vestits amb les peces de roba de protecció personal. Una vegada comprovats estos punts, 
es procedirà a donar l'orde d'entrada en servici.  

C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat, (per a utilitzar durant els desplaçaments per l'obra i en llocs amb risc 

de caiguda d'objectes o de colps).  
- Botes aïllants d'electricitat (connexions).  Botes de seguretat.  Guants aïllants.  
- Roba de treball.  
- Arnés de seguretat.  
- Banqueta de maniobra.  Estora aïllant.  Comprobadores de tensió.  Ferramentes aïllants.  
 
 
 
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 
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addicionat prèviament. 
- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant d'altres perills majors, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓ :   
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra abans de l'inici de l'obra.  
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caiguda de persones al mateix nivell.   
- Xafades sobre objectes.   
- Xocs i colps contra objectes immòbils.   
- Colps i talls per objectes o ferramentes.   
- Projecció de fragments o partícules.   
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius.  
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.  
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- Exposició al soroll.   
- Il·luminació inadequada.   
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ: 
- 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. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Guants de neopré. 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat homologat. 
- Calçat de Seguretat. 
- Peces reflectores en cas de trànsit rodat en la zona. 
 
1.7.3. Barana de seguretat tipus ajuntament 
 
DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA: 
- S'utilitzaran baranes tipus ajuntament per a condemnar l'accés a les zones on vagen a 
realitzar-se treballs. Tindrà la resistència adequada per a la retenció de persones. 
- En els accessos zones tancades, a més de la barana tipus ajuntament es col·locaran 
senyals de -Prohibit el pas-. 

RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d'objectes a nivells inferiors. 
- Sobreesforços. 
- Colps o talls per maneig de la barana tipus ajuntament. 
- Altres. 

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
- La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral de les rases es realitzarà 
mitjançant la col·locació de baranes tipus ajuntament. 
- La disposició es realitzarà segons el que disposa Plans. 
 
PROTECCIONS PERSONALS: 
- Casc de polietilé. 
- Bótes de seguretat. 
- Guants de cuiro impermeabilitzats. 
- Guants de goma o PVC  
- Cinturó de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
 
1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 
1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
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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. 

- 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 
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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. 
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. 
* Protectors auditius. 
* Botes de goma o de PVC 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Peces reflectores. 
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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 

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.  
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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. 
* 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 
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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.   
* 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.   
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- 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.  
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)  
* Contactes amb l'energia elèctrica.  
* Sobreesforços.  
* Colps per elements mòbils.  
* Pols ambiental, Soroll ambiental i 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.  
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- 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. 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. 
 
1.8.9. 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. 
 
Mesures Tipus 
              Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apartats corresponents de la 

Memòria. 
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 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, novembre de 2017 

L'Arquitecte: 
 
 
 
 

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

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

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

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

245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions tècniques de determinats materials i 
maquinària d'obra. 

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

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

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

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

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

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

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

Una còpia del Pla haurà d'entregar-se al Recurs Preventiu, Servei de Prevenció i Empreses 
subcontractistes, les quals hauran de conéixer, transmetre als seus treballadors i aplicar 
adequadament tot el que especifica el mateix. 
 
 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES 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 
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l'adopció de totes les mesures siguen necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb les especialitats que s'arrepleguen en els articles corresponents en matèria 
d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en 
casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i per mitjà de la constitució d'una 
organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el Capítol IV de la present Llei.  
L'empresari desenvoluparà una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents 
i disposarà allò necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf 
anterior a les modificacions que pugen experimentar les circumstàncies que incidisquen en la 
realització del treball.  

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

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

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de 
cap manera sobre els treballadors. 
 
Equips de treball i mitjans de protecció. 

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

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

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

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

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

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

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

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

5. Podran concertar assegurança que tinga com a fi garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis, l'activitat de 
les quals consisteix en la prestació del seu treball personal. 
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Avaluació dels riscos. 
 
1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial 

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

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

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

En Almoines, novembre de 2017 
L'Arquitecte: 

 
 
 
 

Joaquim Egea i Martínez 
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Memòria 
 
Antecedents 

A continuació s'indiquen breument algunes dades del Projecte d'execució en què 
s'efectua la demolició de la part a remodelar: 
 

 Emplaçament. 

C/ Cabo García. Almoines (València). 
 

 Tècnics redactors del Projecte d'Execució. 

El projecte d'execució es redacta per encàrrec del promotor. 
Les dades dels Tècnics redactors són els següents: 

  E.B. ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7, S.L. 
  C/ Metge Grau nº7-1º. 
  46760 Tavernes de la Valldigna. 

 
 Característiques descriptives i constructives de l'obra. 

L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a la 
col.locació de un pivot de control per a l’acces restringit dels veins del carrer de 
referència. El pressupost de contracta, importa la quantitat de 4.500,00  euros  
corresponents a aquesta obra. L’ajuntament d'Almoines pretén escometre 
l’execució de la present, mitjançant recursos procedents del Pla d’inversions 
financerament sostenibles 2017 (FIS) de la Diputació Provincial de Valencia. 
Les obres consistiran en el següents aspectes: 
a).- Demolicions 
Es procedirà a la demolició de tots els elements i eliminació d’elements 
arquitectònics incompatibles amb l’obra projectada, inclòs la retirada 
d’enderrocs fins l’abocador  controlat i autoritzat. 
b).- Excavacions 
Retallada de paviments de formigó asfàltic per a la col·locació de pivot així com 
el retall del mateix paviment per a la col·locació d’espira.Excavació de pous per 
a la col·locació del dissuasor (pivot) i el seu formigonat.  
c).- Fonamentació i ancoratge 
Les obres corresponents a la fonamentació i l’ancoratge del pivot amb formigó 
en massa H-25. 
d).- Col·locació de pivot i interconnexió elèctrica 
Consisteix en les obres de col·locació del dissuasor i la seva interconnexió 
elèctrica. 
e).- Treballs elèctrics i col·locació d’espira 
Son les obres de electricitat i la col·locació de l’espira metàl·lica per a estalvi de 
possibles incidències entre l’elevació del pivot i els automòbils 
f).- Pavimentat final 
S’executaran les obres de pavimentació amb mescla bituminosa en calent de 
composició densa, tipus D12. 
g).- Control de qualitat i seguretat i salut laboral de l’obra. 

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

   
 Patologies existents i condicions de l'estat actual. 

Mal estat. 



 
 Procediment de derrocament. 

Element a element. 
 
    
Objecte de l'Estudi 

El present estudi té com a objecte establir el protocol d'actuació en matèria de 
gestió de residus, durant els treballs de derrocament, per a fer complir el RD 105/2008 d'1 de 
Febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de Construcció i Demolició. 
 
 
Identificació dels agents que intervenen en el procés de gestió de residus 
 
 Productor de residus (Promotor) 
 El promotor de les obres és el propietari de l'immoble. Les dades són els següents: 
 
  Nom:    AJUNTAMENT D’ALMOINES 

C.I.F.:    P-4603400 E 
  Domicili:   Plaça Major núm.1.   Almoines. 
  Comunicació:   96 280 42 14 (Telèfon). 
      96 280 43 21 (Fax). 
 
 
 Posseïdor de residus (Constructor). 
 En el moment de la redacció del Projecte no s'havia designat contractista. 
 En l'actualitat, es desconeix l'empresa que realitzarà els treballs de derrocament. Les 
dades que s’ompliran posteriorment són els següents: 
 
  Nom  ___________________________________________________ 
  NIF  ____________________ 
  Domicili ___________________________________________________ 
  Comunicació ______________ (Telèfon). 
    ______________ (Fax). 
 
 
 Gestor de residus 
 L'empresa encarregada del derrocament (posseïdor de residus) contactarà amb els 
gestors autoritzats inscrits en el registre de la Comunitat Valenciana. Partirà de les tipologies 
de gestors plantejades en este Estudi (apartat “Operacions de reutilització, valoració o 
eliminació de residus”), que a continuació es llisten: 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de substàncies orgàniques que no 
s'utilitzen com a dissolvents (R3). 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de metalls i compostos metàl·lics (R4). 
 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació d'altres matèries orgàniques (R5). 

 
 

Direcció Facultativa 
 
 Per encàrrec del promotor, les obres objecte del projecte d'execució, seran dirigides 
pel mateix tècnic autor del projecte. 
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Normativa i Legislació aplicable 
Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

 Article 45 de la Constitució Espanyola. 
 La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 
 El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006, aprovat 

per Acord de Consell de Ministres, d'1 de juny del 2001. 
 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 
 REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 
 Orde MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 

valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de 

residus per mitjà de depòsit a abocador. 
 Llei 10/2000, de 12 de Desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana de 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 
 
Estimació de la quantitat de residus de la demolició que es generaran en 
l'obra 

Partint del procediment de derrocament plantejat en el Projecte (element a 
element), es planteja una gestió de residus basada en una arreplegada selectiva en obra, 
dels mateixos. 

A partir del procediment empleat a Catalunya, indicat en la guia d’aplicació del 
Decret 201/1994 segons l’Agencia de Residus de Catalunya, s'han calculat les següents 
composicions i quantitats de residus generats, dades de càlcul en annex 1. 
 

Codi LER 
S/Ordre 
MAM/304/2002 

Denominació Residu Tones 
(Tn) 

Metres 
Cúbics 

(m3) 
RCD: Naturalesa pètria (inertes) 

17.01.01 Formigó 0.01 0.01 
17.05.04 Pedra i terra 1.44 1.20 
17.03.02 Barreja bituminosa 0.07 0.06 

 
 
Mesures per a la prevenció dels residus 

D'acord amb el promotor es decidix actuar seguint un sistema de demolició, que 
permeta realitzar una separació i arreplegada selectiva des de l'origen de la producció dels 
residus. 

A continuació s'indiquen els tipus de residus, que es generaran en la demolició, 
aportant les mesures de prevenció, que es pretenen adoptar: 

Formigó (17.01.01): S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats en la 
col·locació del pivot. NO es preveu disposar de contenidor tancat específic. 
Terra i pedra (17.05.04): S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats en la 
excavació. NO es preveu disposar de contenidor tancat específic. 
Barreja bituminosa (17.03.02),: S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats 
de l’enderrocament i execució del paviment tou. Es preveu disposar de contenidor 
específic. 

 
Operacions de reutilització, valoració o eliminació dels residus. 



No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilització, 
valoració ni eliminació. Per tant, es proposa la contractació de Gestors de Residus 
autoritzats, per a la corresponent retirada i posterior tractament. 
El nombre de gestors específics necessaris serà almenys, els que corresponen a les 
categories de residus estimades en l'apartat de prevenció de residus.  
 

Residu 
Existent 

Codi LER Denominació Residu Tractament (*) Destí Quantitat 
(Tn) 

× 17.01.01 Formigó Valoració R5 Gestor 
autoritzat RCD 

0.01 

× 17.05.04 Formigó Valoració R5 Gestor 
autoritzat RCD 

1.44 

× 17.03.02 Barreja bituminosa   Gestor 
autoritzat RCD 

0.07 

 
 (*) Codificació  segons Annex 1 de l'Orde MAM/304/2002,  de conformitat amb la Decisió 
96/35/CE  relativa  als residus. 
R3 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents. 
R4 Reciclat o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics. 
R5 Reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques. 
 

Mesures a adoptar per a la separació dels residus. 
En principi en esta obra no seria obligatori, la separació dels residus generats en el 

derrocament, ja que no se superen de forma individualitzada les quantitats previstes en l'art. 
5.5 del RD 105/2008. 

De totes maneres encara que la legislació vigent no obligue, el productor (promotor) 
ha decidit, organitzar el derrocament o deconstrucció com separatiu en origen, 
desmuntant prèviament, si és el cas els elements que pogueren ser susceptibles de 
perillositat (opcions indicades en el quadre). 

× Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos 

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

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

 
Almoines, novembre de 2017 

El promotor 
 
 
 
 
 

Sig. Joan Cardona Bertó 
Alcalde d’Almoines 
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Plec de Condicions 

Per al Productor de Residus (Articule 4 RD 105/2008). 
 A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra un estudi de gestió de residus, el 
qual ha de contindre com a mínim: 

1. Estimació dels residus que es van a generar, codificat d'acord amb l'Orde 
MAM/304/2002 

2. Les mesures de prevenció dels residus en l'obra objecte del Projecte. 
3. Les operacions encaminades a la possible reutilització, valoració o 

eliminació dels residus que es generen, així com les mesures per a la 
separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l'obligació establida en l'apartat 5 de 
l'article 5. 

4. Plans de les instal·lacions previstes per al magatzematge, maneig, 
separació, i si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de 
demolició dins de l'obra. 

5. Plec de prescripcions tècniques particulars en relació amb el 
magatzematge, maneig, separació, i si és el cas, altres operacions  de 
gestió dels residus de demolició dins de l'obra. 

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

 En obres de demolició, realitzar un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que haurà d'incloure's en l'estudi de gestió i assegurar el seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 Disposar de la documentació, que acredite que els residus realment generats 
en la demolició han sigut gestionats, en obra o entregats a una instal·lació de 
valoració o eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat. 
La documentació corresponent a cada any natural haurà de mantindre's 
durant els cinc anys següents. 

 Constituir, quan procedisca o siga exigit per l'entitat local o autonòmica i en 
els termes que esta establisca, la fiança o garantia financera que assegure el 
compliment dels requisits establits en la llicència, en relació amb els residus 
generats en la demolició. 

 

Per al Posseïdor dels Residus (Article 5 RD 105/2008) 
La figura del posseïdor dels residus en l'obra és fonamental per a una correcta gestió 

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

les obligacions següents: 

 Presentar el Promotor un Pla que reflectisca com durà a terme, durant el 
procés de la demolició, totes les operacions en relació a la gestió dels residus 
que es generaran. El Pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l'obra. 

 Entregar els residus a un gestor autoritzat, en el cas que el mateix no els 
gestione en obra, destinant-se preferentment, a operacions de reutilització, 
reciclat o a altres formes de valoració. 

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

derrocament, en el que figuren almenys: la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència, el número de llicència, la quantitat dels 



residus (expressada en Tn i en m3), el tipus de residus entregats codificats 
d'acord amb la llista MAM/304/2002 i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. Quan dita gestora, només realitze operacions 
d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o transport, en el 
document anteriorment citat, haurà de constar també la identificació del 
gestor de valoració o eliminació posterior a què es destinaran els residus. 
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació a la cessió dels residus 
del posseïdor al gestor, es regirà pel que establix l'article 33 de la Llei 10/1998, 
de 21 d'Abril. 

 Estarà obligat, mentres els residus es troben en el seu poder, a mantindre en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla entre 
fraccions ja seleccionades, que impedisca la posterior valoració o eliminació. 

 Haurà de separar, en obra, els residus en fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cada una de les dites fraccions, la quantitat prevista 
supere les indicades en l'apartat 5 de l'article 5 del RD 105/2008. Les 
obligacions de separació previstes en l'article 5.5 seran exigibles en els termes 
indicats en la disposició final quarta del Reial Decret. Quan per falta d'espai 
físic, en l'obra, no resulte tècnicament viable efectuar la dita operació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de residus a un gestor, en 
una instal·lació de tractament externa a l'obra, obtenint del mateix la 
documentació acreditativa de la dita operació. 

 Sufragar els corresponents costos de la gestió dels residus (referenciats en el 
paràgraf 3 de les obligacions del posseïdor), entregant al productor els 
certificats i la resta de documentació acreditativa de la gestió. Haurà de 
mantindre la documentació corresponent  a cada any natural durant els 
cinc anys següents.  

Per a la Direcció Facultativa 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Aprovar el Pla de residus, que presente el posseïdor dels residus. 
 Aprovar els mitjans previstos en obra per a la valoració dels residus, en el cas 

que esta es decidisca realitzar in situ. 

Per al Personal d'obra  
Tota persona considerada com a personal d'obra es troba sota la responsabilitat del 
contractista o posseïdor de residus. A continuació s'indiquen les obligacions, que 
entenem han d'informar del personal de l'obra en el moment en el qual s'incorpore a 
la mateixa. 

 Compliment correcte de totes aquelles ordes i normes que el responsable de 
la gestió dels residus dispose. (Així mateix pot servir-se de la seua experiència 
pràctica en l'aplicació de les dites prescripcions per a millorar-les o proposar 
unes noves).  

 Senyalitzar correctament la ubicació de la zona de contenidors de residus 
així com el seu recorregut fins al mateix. 

 Estarà obligat, a separar els residus a mesura que són generats, evitant que es 
mesclen amb altres i resulten contaminats. 

 Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors o recipients, que 
s'utilitzaran, en funció de les característiques dels residus que es depositaran, 
complint unes mínimes pautes  necessàries, perquè el procés siga el més 
senzill possible: 

 Les etiquetes han d'informar que materials es poden, o no, depositar 
en un determinat contenidor o recipient. La informació ha de ser 
clara i concisa. 

 Les etiquetes és convenient que tinguen gran format i que siguen d'un 
material resistent a les inclemències del temps, de manera que quede 
garantida una raonable durabilitat. 
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 No sobrecarregar excessivament els contenidors, que posteriorment, seran 
transportats, atés que són més difícils de maniobrar i transportar, i poden 
provocar caigudes de residus. 

 Normalitzar el cobriment dels contenidors prèviament a la seua eixida de 
l'obra, de manera que quede prohibida l'eixida de contenidors sense cobrir. 

 Control administratiu i seguiment de tota la informació sobre el tractament 
dels residus, tant dins com fora l'obra, conservant per a això els registres o 
albarans, de tots els moviment que es realitzen de cada tipus de residus. 

 No disposar residus apilats o amuntonats fora de les zones indicades, atés 
que la dita acció pot provocar un accident. 

Per al Gestor de Residus en general 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Rebre els residus generats en el derrocament i tramitar el procés necessari de 
tractament dels mateixos. En el supòsit d'activitats sotmeses a l'autorització 
per la legislació de residu, portar un registre en què, com a mínim, figure: la 
quantitat de residus gestionats, expressada en Tones i metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats d'acord amb la llista MAM/304/2002, de 8 de febrer, la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del 
gestor, quan procedisquen d'una altra operació anterior de gestió, el 
mètode de gestió aplicat, així com la quantitats , en tones i metres cúbics, i 
destins dels productes i residus resultants de l'activitat.  

 En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització, el gestor haurà de 
portar un registre, en el que com a mínim figure: la quantitat de residus 
gestionats (expressada en m'i3 Tn), el tipus de residus codificats d'acord amb 
la llista europea  de residus publicada per Orde MAM/304/2002, la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del 
gestor, quan procedisquen d'una operació de gestió anterior, el mètode de 
gestió aplicat, així com les quantitats (expressades en m'i3 Tn), i destins dels 
productes i residus resultants de l'activitat. 

 Posar a disposició de les administracions publiques competents, a petició de 
les mateixes, la informació continguda en el registre indicat en l'apartat 
anterior. La informació referida a cada any natural haurà de mantindre's 
durant els cinc anys següents. 

 Entregar, al posseïdor o gestor anterior que li entregue els residus de 
derrocament, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 
especificant el productor dels mateixos i el número de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracte d'un gestor que només duga a terme una 
operació exclusivament d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o 
transport, deurà a més entregar-li (al posseïdor o al gestor que li entregue els 
residus) els certificats de l'operació de valoració o de l'eliminació subsegüent  
a què van ser destinats. 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 El desenvolupament de les activitats de valoració requerix d'autorització 
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma, en els termes establits per la Llei 10/1998, de 21 d'Abril. 

 L'autorització s'atorgarà per a una o diverses de les operacions que es vagen 
a realitzar. S'atorgarà  per un termini determinat de temps, renovant-se per 
períodes successius. 

 Estendre, al posseïdor o anterior gestor que li entregue els residus, els 
certificats  acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el 
productor dels mateixos i núm. de llicència de l'obra de procedència. Quan 
només es tracte d'un gestor que duga a terme una operació exclusivament 



d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o transport, deurà a més 
entregar al posseïdor o al gestor que li va entregar els residus, els certificats 
de l'operació de valoració o eliminació subsegüent a què van ser destinats 
els residus. 

 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració in situ 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Les activitats de valoració de residus “in situ”  s'ajustaran al que establix el 
projecte d'obra. En particular, la direcció facultativa de l'obra haurà 
d'aprovar els mitjans previstos per a la dita valoració in situ. 

 Les dites activitats de duran a terme sense posar en perill la salut humana i 
sense utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquen el medi ambient, 
sense provocar molèsties per soroll ni olors i sense danyar el paisatge ni els 
espais naturals que gaudisquen d'algun tipus de protecció d'acord amb la 
legislació vigent. 

 

Per al Tractament de residus per mitjà de plantes mòbils en centres fixos de valoració 
o eliminació de residus. 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Per a la dita activitat haurà de preveure's en l'autorització atorgada al dit 
centre fix, i complir amb els requisits establits en la mateixa. 

 

Per a les Activitats d'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador. 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Es prohibix el depòsit en abocador de residus que no hagen sigut sotmesos a 
alguna operació de tractament previ.  

 La legislació de la Comunitat Autònoma  podrà eximir de l'aplicació de 
l'apartat anterior als abocadors de residus (no perillosos o inerts de 
construcció i demolició) en poblacions aïllades que complisquen amb allò 
que s'ha contingut en l'art. 2 del RD 1481/2001, per la que es regula 
l'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador, sempre que 
l'abocador es destine  a l'eliminació dels residus generats únicament en eixa 
població aïllada. 

 

Plànols de les instal·lacions 
En l'Annex 2 del document es troben els plànols que plasmen l'organització de la 

gestió de residus. 
 
 
Valoració del cost de la gestió 
 
 La valoració de la gestió de residus,  queda reflectida per mitjà del desglossament 
de les següents unitats d'obra, que contemplen la gestió de cada un de les tipologies de 
residus generats en el derrocament. 

  
El preu de gestió per m3, basant-se en l'Informe de Gestió dels Residus de Construcció i 
Demolició (RCD), del Consell Assessor per a la Certificació d'Empreses Constructores 2005. 
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ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDS (Càlcul sense fiança) 

Tipologia 
RCDS 

Estimació 
(m3) 

Cost mitjà en 
contenidor per 

m3 (×) 

Import 
(€) 

 
 
 

% del 
pressupost 

d'obra 
17.01.01 0.01 5.00 0.03   
17.05.04 1.20 5.00 6.00   
17.03.02 0.06 15.00 0.91   

 Total (€) 
6.94 

 
 

Almoines, novembre de 2017 
El promotor 

 
 
 
 
 

Sig. Joan Cardona Bertó 
Alcalde d’Almoines 
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ANNEX 1 - CÀLCUL M
3
 i Tn - MESURAMENTS 
 

 
 
 



Codi Material residual Medició unitats Dimensions m3 m3 densitat Kg Tn Tn 
P j t ità i T t l K / 3 T t lProjecte unitàries Totals Kg/m3 Totals

17.01.01 Formigó
Formigó construcció 0,01 1,00 m2 0,6 0,01 2.300 14 0,01

0,01 0,01

17 05 04 Pedra i terra

NATURALESA PETRIA (INERTS)

17.05.04 Pedra i terra
Excavació en caixa 1,00 m2 1,2 1,20 1.200 1.440 1,44

1,20 1,44

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

NATURALEZA NO PÉTREA (NO ESPECIALES)

Paviment tou enderrocament 1,00 m2 0,06 0,06 1.200 72,00 0,07
construcció 0,01 1,00 m2 0,06 0,00 1.200 1 0,00

0,06 0,07
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