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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1. OBJECTE I UBICACIÓ 

El present projecte té per objecte la descripció dels treballs per la remodelació de l’àrea 

de jocs infantils de la plaça el Molí, situat entre el carrer Canigó i la Rambla Sant Esteve 

(Figura 1), i transformació en un espai accessible a persones amb diversitat funcional. Es 

tracta d’un projecte participatiu nomenat ‘Plaça el Molí, un parc per a tothom’ impulsat 

pels alumnes de 4t de l’Institut Can Mas en el marc dels Pressupostos Participatius 2018.  

Els parcs infantils són un espai de garantia per al joc en els espais públics de pobles i 

ciutats, i l’accessibilitat als mateixos segueix essent un dels grans reptes per a la inclusió 

de tots i totes en un mateix espai de joc.  

És promotor d’aquestes obres l’Ajuntament de Ripollet, i és redactor d’aquest projecte els 

seus Serveis Tècnics Municipals. 

 
Figura 1. Ubicació dels jocs infantils de la plaça el Molí. Font: Ajuntament de Ripollet 

Àrea de jocs infantils 
de la plaça el Molí 
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2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

Es preveu una superfície d’actuació d’aproximadament 390 m2, corresponent a la zona 

delimitada de jocs infantils de la plaça el Molí. Actualment, es disposa d’un accés a l’àrea 

de jocs infantils situat a la Rambla Sant Esteve al costat de la font pública (Figura 2).  

Aquestes obres s’efectuaran en la via pública, prenent les mesures de seguretat 

corresponents en obres d’aquest tipus, posant accent en les proteccions i senyalitzacions 

davant de tercers. No es preveuen afectacions al pas de vianants, ni al pas de vehicles 

d’acord amb la ubicació proposada, encara que si es veurà afectat l’ús normal d’aquest 

espai. 

 
Figura 2. Estat actual de l'àrea de jocs infantils de la plaça el Molí. Font: Ajuntament de Ripollet 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
En primera instància es delimitarà la zona d’actuació amb una tanca de tipus rivisa de dos 

metres d’alçada col·locades sobre daus de formigó mòbils. Una vegada estigui delimitat 

l’espai de treball es procedirà a protegir l’arbrat existent mitjançant tanques traslladables 

de malla electrosoldada i al desmuntatge dels jocs infantils (tobogan i rampa). El 

gronxador no caldrà desmuntar-lo donat que no es reubicarà. 

A continuació, es procedirà a l’excavació de les terres actuals i la compactació del 

terreny. Seguidament, s’aplicarà una base de formigó i s’instal·larà un paviment continu 

absorbidor d’impactes format per una capa de grànuls de cautxú, que garantirà 

l’accessibilitat a l’àrea de jocs. 

Finalment, s’instal·larà una vora metàl·lica d’acer corten per delimitar l’espai destinat als 

arbres actuals i, es reinstal·laran els jocs infantils anteriors (rampa i tobogan), i es 

col·locaran els següents nous elements: 
 

 Banc 8 places + 2 adaptades 

Taula infantil gran amb tauler i altura infantil. Els seients estan adaptats de tal 

manera que persones en cadires de rodes puguin acostar-se completament al 

tauler de la taula. Els buits en els bancs de la taula també serveixen per a poder 

acostar carrets de nens a la taula. 
 

 Joc panell Braille 

Joc inclusiu basat en la comunicació per signes i Braille. El panell d'un costat del 

joc conté l'alfabet complet de signes juntament amb la seva equivalència 

alfabètica. El panell de l'altre costat del joc conté la numeració 1 – 10 gravats en 

relleu i la seva transcripció en Braille. 
 

 Seient inclusiu per gronxador 

Seient per gronxador inclusiu amb arnès de protecció i tancament de seguretat. 

Seient amb forat de drenatge per evitar l’estancament d’aigua en el joc, que 

inclogui cordes de suspensió per a la seva instal·lació. Apte per l’ús de nens amb 

mobilitat reduïda. 
 

 Joc de molla inclusiu 

Joc de molla inclusiu tipus cadira que admet el joc simultani de dos nens. Apte per 

l’ús de nens amb mobilitat reduïda.  
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 Joc gran inclusiu 

Conjunt modular multijoc inclusiu en totes les seves parts i accessible per nens 

amb mobilitat reduïda. 
 

 Reubicació de la porta d’entrada a la plaça el Molí, al lateral sud-oest de l’àrea de 

jocs. 

 

4. TERMINI DE LES OBRES 
 
El termini previst per a l’execució de les obres s’ha estimat en un mes.  

5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Atès el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en funció de la durada i el 

volum de ma d’obra estimats per aquestes, es redacta en document apart el pertinent 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Qualsevol possible baixa que afecti l’adjudicació de les obres, no suposarà minva dels 

imports dedicats al pressupost per aquest capítol de Seguretat i Salut. 
 

6. CONTROL DE QUALITAT 
 
Es disposarà d’acord amb la vigent instrucció, el pertinent control de qualitat. Els controls 

a efectuar seran determinats per la Direcció Facultativa de les obres.  

El control de qualitat anirà a càrrec de l’adjudicatari de les obres i en cap cas 

sobrepassarà al 1% de preu d’execució material de les obres de projecte. 

 

7. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  
 
El pressupost total de contracte (PEC) és de 88.213,88 €. 
 

PEM Preu Estimat PEC 

61.263,89 € 72.904,03 € 88.213,88 € 
 
L’arquitecte municipal 
 
   
 
 
Jordi Fortuny i Aguiló 

Ripollet, Setembre del 2019 
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Amidaments
Código Nat Ut Resumen CanPres
01           Capítol ACTUACIONS PREVIES 1

01.01        Capítol PROTECCIÓ DE L'ARBRAT 1,00

0CB010 Partida ut Protecció d'arbre existent mitjançant tanques 

traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 

panell de malla electrosoldada de 200x100 mm 

de pas de malla i pals verticals de 40 mm de 

diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre 

bases prefabricades de formigó fixades al 

paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 

d'expansió d'acer. Amortitzables les tanques en 5 

usos i les bases en 5 usos.

8,00

01.01 1,00

01.02       Capítol AIXECAT DE BARANA DE FUSTA 1,00

DFD020 Partida ml Aixecat amb mitjans manuals, de barana de fusta 

en forma recta, de 100 cm d'altura, situada 

perimetralment en la zona de jocs infantils fixada 

sense deteriorar els elements constructius als 

quals està subjecta i recuperació, aplec i 

muntatge del material en el mateix emplaçament, 

i càrrega manual sobre camió o contenidor. El 

preu inclou el desmuntatge dels accesoris i dels 

elements de fixació.

50,00

01.02 1,00

01.03       Capítol DESMUNTATGE JOCS INFANTILS 1,00

DTM060 Partida ut Desmuntatge de joc infantil, tipus tobogan, de 

145 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i 

recuperació, aplec i muntatge del material en el 

mateix emplaçament, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. El preu inclou la reparació de 

desperfectes en la superfície de suport.

3,00

01.03 1,00

01 1



02 Capítol MOVIMENT DE TERRES 1

02.01        Capítol EXCAVACIÓ D'OBERTURA I EIXAMPLE DE 
CAIXA

1,00

ACE020 Partida m3 Excavació de terres per a obertura i eixample de 

caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i 

càrrega a camió.

156,00

02.01 1,00

02.02        Capítol COMPACTACIÓ FONS D'EXCAVACIÓ 1,00

ACR060 Partida m2 Compactació de fons de caixa de paviment, al 

90% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

390,00

02.02 1,00

02.03 Capítol TRANSPORT DE TERRES 1,00

ACT010 Partida m3 Transport de terres dins de l'obra, a una distància 

entre 0,5 i 3 km, considerant anada, descàrrega i 

tornada.

156,00

02.03 1,00

02 1



03 Capítol PAVIMENTACIÓ 0

03.01 Capítol SISTEMA D'ENCOFRAT PER A ELEMENT DE 
FONAMENTACIÓ

1,00

CHE010 Partida m2 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de 

fusta, per a llosa de fonamentació, format per 

taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 

Inclús elements de sustentació, fixació i 

apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant per evitar l'adherència del 

formigó a l'encofrat.

25,00

03.01 1,00

03.02 Capítol LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 1,00

NGL010 Partida m2 Làmina separadora de polietilè, amb una massa 

superficial de 46 g/m², col·locada sobre el terreny 

o sobre un emmacat.

390,00

03.02 1,00

03.03 Capítol BASE DE MORTER 1,00

RSB010 Partida m2 Base per a paviment, de morter M-10 de 4 cm 

d'espessor, mestrejada i remolinada.

390,00

03.03 1,00

03.04 Capítol SOLERA DE FORMIGÓ 1,00

ANS010 Partida m2 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, 

realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, 

col·locada sobre separadors homologats, estès i 

vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense 

tractament  amb junts de retracció de 5 mm 

d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. 

Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 

d'espessor, per a l'execució de juntes de 

retracció. 

390,00

03.04 1,00

03.05 Capítol RIGOLA 1,00

UXB030 Partida m Rigola formada per peces de canaleta 

prefabricada de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, 

sobre base de formigó no estructural HNE-

20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de 

camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 

3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del 

projecte i col·locat sobre explanada amb índex 

CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 

aquest preu.

50,00

03.05 1,00

03.06 Capítol PAVIMENT CONTINU ABSORBIDOR 
D'IMPACTES

1,00

TJR040 Partida m2 Paviment continu absorbidor d'impactes, per a 

una altura màxima de caiguda de 1,0 m, en àrees 

de jocs infantils, realitzat "in situ", de 30 mm de 

gruix total, format per una capa inferior de grànuls 

de cautxú reciclat SBR de color negre de 20 mm 

d'espessor i una capa superior de grànuls de 

cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a 

escollir de la carta RAL.

390,00

03.06 1,00

03 1



04 Capítol TREBALLS FINALS 0

04.01 Capítol VORA METÀL·LICA D'ACER CORTEN 1,00

MLD110 Partida m Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 250 

mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si 

mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge 

soldats a les platines, col·locat sobre base de 

formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i 

separar materials de pavimentació.

9,60

04.01 1,00

04.02 Capítol JOCS DIVERSITAT FUNCIONAL 1,00

Partida U Conjunt de jocs de diversitat funcional 1,00

04.02 1



Pressupostos participatius - Parc Molí

Pressupost
Código Nat Ut Resumen CanPres PrPres ImpPres
01           Capítol ACTUACIONS PREVIES 1 1.354,60 1.354,60

01.01        Capítol PROTECCIÓ DE L'ARBRAT 1,00 256,56 256,56

0CB010 Partida ut Protecció d'arbre existent mitjançant tanques 

traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 

panell de malla electrosoldada de 200x100 mm 

de pas de malla i pals verticals de 40 mm de 

diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre 

bases prefabricades de formigó fixades al 

paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 

d'expansió d'acer. Amortitzables les tanques en 5 

usos i les bases en 5 usos.

8,00 32,07 256,56

01.01 1,00 256,56 256,56

01.02       Capítol AIXECAT DE BARANA DE FUSTA 1,00 988,00 988,00

DFD020 Partida ml Aixecat amb mitjans manuals, de barana de fusta 

en forma recta, de 100 cm d'altura, situada 

perimetralment en la zona de jocs infantils fixada 

sense deteriorar els elements constructius als 

quals està subjecta i recuperació, aplec i 

muntatge del material en el mateix emplaçament, 

i càrrega manual sobre camió o contenidor. El 

preu inclou el desmuntatge dels accesoris i dels 

elements de fixació.

50,00 19,76 988,00

01.02 1,00 988,00 988,00

01.03       Capítol DESMUNTATGE JOCS INFANTILS 1,00 110,04 110,04

DTM060 Partida ut Desmuntatge de joc infantil, tipus tobogan, de 

145 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i 

recuperació, aplec i muntatge del material en el 

mateix emplaçament, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. El preu inclou la reparació de 

desperfectes en la superfície de suport.

3,00 36,68 110,04

01.03 1,00 110,04 110,04

01 1 1.354,60 1.354,60



02 Capítol MOVIMENT DE TERRES 1 2.963,22 2.963,22

02.01        Capítol EXCAVACIÓ D'OBERTURA I EIXAMPLE DE 
CAIXA

1,00 1.077,96 1.077,96

ACE020 Partida m3 Excavació de terres per a obertura i eixample de 

caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i 

càrrega a camió.

156,00 6,91 1.077,96

02.01 1,00 1.077,96 1.077,96

02.02        Capítol COMPACTACIÓ FONS D'EXCAVACIÓ 1,00 1.743,30 1.743,30

ACR060 Partida m2 Compactació de fons de caixa de paviment, al 

90% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

390,00 4,47 1.743,30

02.02 1,00 1.743,30 1.743,30

02.03 Capítol TRANSPORT DE TERRES 1,00 141,96 141,96

ACT010 Partida m3 Transport de terres dins de l'obra, a una distància 

entre 0,5 i 3 km, considerant anada, descàrrega i 

tornada.

156,00 0,91 141,96

02.03 1,00 141,96 141,96

02 1 2.963,22 2.963,22



03 Capítol PAVIMENTACIÓ 0 774,00 0,00

03.01 Capítol SISTEMA D'ENCOFRAT PER A ELEMENT DE 
FONAMENTACIÓ

1,00 774,00 774,00

CHE010 Partida m2 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de 

fusta, per a llosa de fonamentació, format per 

taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 

Inclús elements de sustentació, fixació i 

apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant per evitar l'adherència del 

formigó a l'encofrat.

25,00 30,96 774,00

03.01 1,00 774,00 774,00

03.02 Capítol LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 1,00 569,40 569,40

NGL010 Partida m2 Làmina separadora de polietilè, amb una massa 

superficial de 46 g/m², col·locada sobre el terreny 

o sobre un emmacat.

390,00 1,46 569,40

03.02 1,00 569,40 569,40

03.03 Capítol BASE DE MORTER 1,00 5.463,90 5.463,90

RSB010 Partida m2 Base per a paviment, de morter M-10 de 4 cm 

d'espessor, mestrejada i remolinada.

390,00 14,01 5.463,90

03.03 1,00 5.463,90 5.463,90

03.04 Capítol SOLERA DE FORMIGÓ 1,00 7.796,10 7.796,10

ANS010 Partida m2 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, 

realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, 

col·locada sobre separadors homologats, estès i 

vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense 

tractament  amb junts de retracció de 5 mm 

d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. 

Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 

d'espessor, per a l'execució de juntes de 

retracció. 

390,00 19,99 7.796,10

03.04 1,00 7.796,10 7.796,10

03.05 Capítol RIGOLA 1,00 2.366,50 2.366,50

UXB030 Partida m Rigola formada per peces de canaleta 

prefabricada de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, 

sobre base de formigó no estructural HNE-

20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de 

camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 

3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del 

projecte i col·locat sobre explanada amb índex 

CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 

aquest preu.

50,00 47,33 2.366,50

03.05 1,00 2.366,50 2.366,50

03.06 Capítol PAVIMENT CONTINU ABSORBIDOR 
D'IMPACTES

1,00 31.172,70 31.172,70

TJR040 Partida m2 Paviment continu absorbidor d'impactes, per a 

una altura màxima de caiguda de 1,0 m, en àrees 

de jocs infantils, realitzat "in situ", de 30 mm de 

gruix total, format per una capa inferior de grànuls 

de cautxú reciclat SBR de color negre de 20 mm 

d'espessor i una capa superior de grànuls de 

cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a 

escollir de la carta RAL.

390,00 79,93 31.172,70

03.06 1,00 31.172,70 31.172,70

03 1 48.142,60 48.142,60



04 Capítol TREBALLS FINALS 0 485,09 0,00

04.01 Capítol VORA METÀL·LICA D'ACER CORTEN 1,00 485,09 485,09

MLD110 Partida m Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 250 

mm d'altura i 8,0 mm de gruix, unides entre si 

mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge 

soldats a les platines, col·locat sobre base de 

formigó HM-15/B/20/I, per delimitar espais i 

separar materials de pavimentació.

9,60 50,53 485,09

04.01 1,00 485,09 485,09

04.02 Capítol JOCS DIVERSITAT FUNCIONAL 1,00 8.318,38 8.318,38

Partida U Conjunt de jocs de diversitat funcional 1,00 8.318,38 8.318,38

04.02 1 8.803,47 8.803,47

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1 61.263,89 61.263,89



Resum

01           Capítol ACTUACIONS PREVIES

02 Capítol MOVIMENT DE TERRES

03 Capítol PAVIMENTACIÓ

04 Capítol TREBALLS FINALS

DESPESES GENERALS +13% 7.964,31 €

BENEFICI INDUSTRIAL +6% 3.675,83 €

PRESSUPOST EMPRESA

I.V.A. +21%

PRESSUPOST 88.213,88 €

72.904,03 €

61.263,89 €

1.354,60 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

2.963,22 €

48.142,60 €

8.803,47 €

15.309,85 €
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Preus unitaris descomposats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREUS SIMPLES

U 30,75

U 4,80

m 0,79

U 1,47

U 3,98

U 3,98

U 3,98

m
3 388,54

Kg 1,11

Kg 7,06

l 2,00

m
2 0,15

m
2 0,92

m
3 133,30

Unitat 0,04

m
2 1,35

m
3 67,42

m
2 2,01

m
3 60,63

m
3 1,50

t 32,25

Unitat 2,64

m
2 49,74

m2 36,20

m
3 58,54

Unitat Descripció
h 23,30

h 19,47

h 23,67

h 21,14

h 23,30

h 20,68

h 24,97

h 22,19

h 20,52

h 21,14

h 21,14

Unitat Descripció
h 56,64

h 41,33

h 63,10

h 40,59

h 40,63

h 1,68

h 4,66

h 9,48

h 9,25

Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera.mt26aaa023a

LLISTAT DE MATERIALS

LLISTAT MAQUINÀRIA

Preu unitari

Preu unitari

Codi

mt18bme020e Vora metàl·lica de platines d'acer corten de 250 mm d'altura i 8 mm de gruix, unides entre si mitjançant elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les 

platines, inclús elements metàl·lics d'ancoratge soldats a les platines.

mt10hmf010Lm Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central.

LLISTAT DE MÀ D'OBRA

mo087 Peó ordinari construcció d'obra civil.

mt47adc414a  Paviment continu absorbidor d'impactes, realitzat "in situ", de 30 mm de gruix total, format per una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de 

color negre de 20 mm d'espessor i una capa superior de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir de la carta RAL, unides 

ambdues capes amb un lligant de poliuretà monocomponent, amb resistència als raigs UV, als hidrocarburs i als agents atmosfèrics, segons UNE-EN 

1177.

Codi

mq04dua020b  Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

mt11cun120a Peça prefabricada de formigó bicapa per a rigola, 8/6,5x50x50 cm.

mt08aaa010a Aigua.

mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 

998-2.

mt10hmf011Bc Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

mo077 Ajudant construcció.

mo112 Peó especialitzat construcció.

mq06cor020  Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

mq06vib020  Regla vibrant de 3 m.

mt09mor010e Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.

mt09mor010e Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat 

tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

mt07aco020e Separador homologat per soleres.

mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mq06hor010  Formigonera.

mt16pea020a Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat 

tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

mt09mor010e Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt16png010a Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de massa superficial.

mo091 Ajudant encofrador.

mo044 Oficial 1ª encofrador.

mt08var060 Puntes d'acer de 20x100 mm.

mt08dba010b Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt08ema050b Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.

mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

mq04cab010c Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.

mo087  Ajudant construcció d'obra civil.

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

mo041 Oficial 1ª construcció d'obra civil.

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

mq04cag010b Camió amb grua de fins a 10 t.

mt50spl105b Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.

mt50spl105b Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.

mo087  Ajudant construcció d'obra civil.

mt50spl105b Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer.

mo019 Oficial 1ª soldador.

mo113 Peó ordinari construcció.

mo020 Oficial 1ª construcció.

mt07ala111ba Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

mt50spv020 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros 

horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per 

a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable.
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PLEC  DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

Naturalesa i objecte del Plec General  
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, així com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres, 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  
el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, a l’Ajuntament, com a Promotor  o propietari de 
l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents, relacionats  per  ordre de prelació, pel 
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. El Plec de Condicions particulars 
2. El Plec de clàusules Administratives generals. 
3. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o  arrendament d'obra, si 
és que existeix. 
4. El present Plec General de Condicions Tècniques. 
5. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
6. Les normes tecnològiques d’obligat compliment, d’àmbit estatal o autonòmic. 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

Capítol I: Condicions Facultatives 

Epígraf I-1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin 
per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Signar i proposar l’aprovació de les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar 
l’Ajuntament en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 



d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  
control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 

El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra, que sotmetrà a l’aprovació de l’Ajuntament abans d’iniciar els treballs. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de comprovació del replanteig 
de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   
l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, així com, al seu cas, la resta d’instruccions escrites i 
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments pertinents. 
 

Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o 
bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar per l’Ajuntament abans de 
l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la direcció facultativa 
en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells 
directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals. 



Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on 
s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències o els fulls d’instruccions substitutius. 
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada 
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder 
de la Direcció Facultativa. 

Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons 
els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense 
cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les 
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits 
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que 
figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la 
Direcció Facultativa, haurà de dirigir-la a l’Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del 
termini de tres dies. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons 
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació 
i execució del projecte. 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per 
la Direcció Facultativa, tant si són d'ordre econòmic com d'ordre tècnic, s’hauran de presentar 



necessàriament al Registre General de l’Ajuntament, mitjançant exposició raonada. Malgrat tot, si el 
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podrà també, si ho estima oportú, 
lliurar còpia a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot 
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius 
per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència 
o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista 
perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Subcontractacions parcials 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o barrat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals, que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat, prepararà l’acta de comprovació, acompanyada d'un plànol 
que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte. Serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats 
en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipació. 

Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 
altres possibles contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments 
d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, tots els contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol 
accident, s’haurà d’estar al que es disposa als plecs de clàusules administratives. Tanmateix, el 



Constructor està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter 
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Ajuntament, la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l’obra, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per triplicat abans de quedar ocults i se’n lliuraran un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les 
medicions. 

Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzarà 
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 
esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats i abans de 
ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l’Ajuntament, que resoldrà previ informe de l'Arquitecte de l'obra, i dels 
serveis tècnics municipals. 

Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari 
seran a càrrec de la Propietat. 



Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques 
exigeixi una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la 
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. 

Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en 
l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del 
contracte disposi una altra cosa. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en 
compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a 
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres 
que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si així estan 
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per 
compte de l’Ajuntament o del promotor. 

Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- La recepció de les obres s’efectuarà amb les formalitats previstes als plecs de clàusules 
administratives. 

Documentació final d'obra 



Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 
S’hauràn d’entregar , per part del contractista, plànos As-Built de les instal·lacions abans de la recepció 
definitiva de les obres. 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, signada per l'Arquitecte, serà 
presentada al Registre General de l’Ajuntament per l'abonament del saldo resultant.  

Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia serà l’estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.  

Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec de l’Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia, en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació 
del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels 
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 

Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc.; a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada 
per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 
35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 
39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte 
Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

Capítol II.- Condicions econòmiques. 

Epígraf II-1: Dels preus 

Composició dels preus unitaris 
Article 45.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o 
que siguin necessaris per a la seva execució. 



c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clàusules administratives. 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clàusules administratives. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte 
el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

Preus de contracta Claus en mà 
Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en mà, s'entén per Preu final de Contracta l’aprovat 
per l’Ajuntament, en base a l’oferta fixada pel contractista, i no s’admetrà cap modificació que no vingui 
imposada per modificacions prèviament aprovades per l’Ajuntament. 

Preus contradictoris 
Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan l’Ajuntament decideixi introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista, tot 
això seguint el procediment previst als Plecs de clàusules administratives. 
Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
Article 48.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació 
dels preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectarà allò previst als plecs 
de clàusules que regeixen la contractació. 

Emmagatzemament de materials 
Article 49.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que 
la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per l’Ajuntament són de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, l'abonament dels 
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s'expressen: 



 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat 
serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import 
total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

Epígraf II-2: Varis 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant 
dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense 
excedir l'esmentat termini. 

Assegurança de les obres 
Article 52.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el 
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, 
en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom de l’Ajuntament, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta 
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap 
cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, l’Ajuntament podrà disposar 
d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part objecte de sinistre.  
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i 
la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de 
l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de l’Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest 
la seva prèvia conformitat o objeccions. 

Conservació de l'obra 
Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per l’Ajuntament abans de la recepció 
definitiva, l'Arquitecte-Director podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot 
el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l’obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs. 

Utilització pel contractista d'edificis o béns de l’Ajuntament 
Article 54.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització de l’Ajuntament, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin l’Ajuntament, tindrà obligació 
de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats,  per retornar-los a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que 
hagi utilitzat. 



En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà l’Ajuntament a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
L’ARQUITECTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
    Jordi Fortuny Aguiló 
 

        Ripollet, Setembre del 2019 
 



  Pressupostos participatius- Plaa el Mol² 
Serveis Tècnics Municipals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestió de residus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.-DADES DE LA OBRA 
 
Denominació del Projecte: Remodelació àrea de jocs infantils. 
Emplaçament: Plaça el Molí 
Tipo d’inversió: Inversió per Licitació. 
Pressupost d’inversió: 88.213,88 € (IVA Inclòs) 
Pressupost Gestió de 
Residus: 

     882,14 € 

 
 
1.1.-  Identificació dels residus a generar, codificats conformement a la 
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de 
febrer o les seves modificacions posteriors. 
 

A aquest efecte s'identifiquen dues categories de Residus de Construcció i Demolició 
(RCD)  
 
RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d'infraestructura 
d'àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d'actuació urbanística o 
plans de desenvolupament de caràcter regional, sent resultat dels excedents d'excavació 
dels moviments de terra generats en el transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les 
terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació.  
 
RCDs de Nivell II.- Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de 
la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.  
 
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives.  
 
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni 
de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb 
les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi 
ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres 
de construcció i demolició, inclosos els d'obres menors de construcció i reparació 
domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 
 
Els residus a generats seran tan sols els marcats a continuació de la Llista Europea 
establerta en l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general 
els materials que no superin 1m³ d’aportació i no siguin considerants perillosos i 
requereixin per tant un tractament especial. 
 
 
 
 



A.1.: RCDs Nivell I                                     
 1.Terres i petris de la excavació 
x 17 05 04 Terres i pedres diferents de las especificades en el codi 17 05 03 
 17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06 
 17 05 08 Balastre de vies fèrries diferent de lo especificat en el codi 17 05 07 
   
A.2.: RCDs Nivell II 
 RCD: Naturalesa no pètria 
 1.Asfalt  
x 17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les del codi17 03 01 
 2.Fusta  
 17 02 01 Fusta 
 3.Metalls  
 17 04 01 Coure, bronze, llautó 
 17 04 02 Alumini 
 17 04 03 Plom  
 17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Ferro i acer 
 17 04 06 Estany 
 17 04 07 Metalls barrejats 
 17 04 011 Cables diferents a lo especificat al codi 17 04 10 
 4.Paper  
x 20 01 01 Paper 
 5.Plàstic  
x 17 02 03 Plàstic 
 6.Vidre  
x 17 02 02 Vidre 
 7.Guix  
x 17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01 
 RCD: Naturalesa pètria 
 1.Sorra grava i altres àrids 
 01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats en el codi 01 04 07 
x 01 04 09 Residus de sorra i fang 
 2.Formigó 
x 17 01 01 Formigó 
 3.Maons, rajoles i altres ceràmics 
 17 01 02 Maons 
 17 01 03  Teules i materials ceràmics 
 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents als especificats 

en el codi 1 7 01 06. 
 4.Pedra  
 17 09 04 RDCs barrejats distints a los de los codis 17 09 01, 02 y 03 
 RCD: Potencialment perillosos 
 1.Escombreries 
 20 02 01 Residus biodegradables 
 20 03 01 Mescla de residus municipals 
 2.Potencialment perillosos i altres      
 17 01 01 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substancies perilloses 

(SP's) 
 17 02 04 Fusta, vidre o plàstic con substàncies perilloses o contaminades per aquestes 
 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen alquitrà de hulla 
 17 03 03 Alquitrà de hulla i productes alquitranats 
 17 04 09  Residus metàl·lics contaminats con substàncies perilloses 
 17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, alquitrà de hulla y altres SP's 
 17 06 01 Materials de aïllament que contenen Amiant 
 17 06 03 Altres materials de aïllament que contenen substàncies perilloses 



 17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant 
 17 08 01 Materials de construcció a partir de guixos contaminats amb SP's 
 17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 
 17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's 
 17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's 
 17 06 04 Materials de aïllament deferents dels 17 06 01 y 03 
 17 05 03  Terres i pedres que contenen SP's 
 17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 
 17 05 07  Balastre de vies fèrries que contenen substancies perilloses 
 15 02 02 Absorbents contaminats (draps,…) 
 13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) 
 16 01 07 Filtres de oli 
 20 01 21  Tubs fluorescents 
 16 06 04  Piles alcalines i salines 
 16 06 03 Piles botó 
 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat 
 08 01 11 Sobrants de pintura o barniços 
 14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats 
 07 07 01 Sobrants de desencofrants 
 15 01 11 Aerosols buits 
 16 06 01 Bateries de plom 
 13 07 03 Hidrocarburs amb aigua 
 17 09 04 RDCs mesclats diferents als codis 17 09 01, 02 y 03 
 
 

1.2.- Estimació de la  quantitat de  cada tipus de residu que es generarà 
en la obra, en tones i metres cúbics. 
 
La estimació es realitzarà en funció de la categories del punt 1 
 
Obra  Nova:  En  absència  de  dades  més  contrastades  s’utilitzen paràmetres  estimatius  
estadístics  de  20cm  de  altura  de  mescla  de residus por m² construït, con una densitat 
tipus del ordre de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
En base a estos dades, la estimació completa de residus en la obra es: 
 

Estimació de residus en actuacions 
 Superfície total                                 390,00  m² 
Volum de residus (S x 0,10)                                   39,00 m³ 
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³)                 1,00 Tn/m³ 
Tones de residus                39,00 Tn 
Estimació de volum de terres procedents de l’excavació 
 

           156,00 m³ 
 Pressupost estimat de la obra         88.213,88 €                                             (IVA Inclòs) 

Pressupost de moviment de terres i  r esidus  en projecte             882,14 €                        ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 
 

 
Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció i sobre la base dels 
estudis realitzats de la composició en pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats 
en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els següents pesos i volums en 
funció de la tipologia de residu: 

 
 
 



A.1.: RCDs Nivell I 

  Tn d V 
Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC  Tones de cada 

tipus de RDC 
Densitat tipus 

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volum de 

Residus 
1. TERRES I PETRIS DE LA EXCAVACIÓ 
Terres i petris procedents de la excavació 
estimats directament des de los dades de 
projecte 

  
0,000 

 
1,50 

 
  156,000 

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 % Tn d V 
 
Avaluació tèrica del pes per tipologia de RDC % de pes (segons 

CC.AA Madrid) 
Tones de cada tipus 

de RDC 
Densitat tipus 

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volum de 

Residus 
RCD: Naturalesa no pètria 
1. Asfalt 0,050            0,000 1,30 0,000 
2. Fusta 0,040 0,000 0,60 0,000 
3. Metalls 0,025 0,000 1,50 0,000 
4. Paper 0,003 0,000 0,90 0,000 
5. Plàstic 0,015 0,000 0,90 0,000 
6. Vidre 0,005 0,000 1,50 0,000 
7. Guix 0,002 0,000 1,20 0,000 
TOTAL estimació 0,140  0,000  0,000 

 RCD: Naturalesa pètria 
1. Sorra Grava y altres àrids 0,040 0,000 1,50 0,000 
2. Formigó 0,120 0,000 1,50 0,000 
3. Maons , rajoles i altres ceràmics 0,540 0,000 1,50 0,000 
4. Pedra 0,050 0,000 1,50 0,000 
TOTAL estimació 0,750 0,000             0,000 
 RCD: Potencialment perilloses y altres 
1. Escombraries 0,070 0,000 0,90 0,000 
2. Potencialment perilloses i altres 0,040 0,000 0,50 0,000 
TOTAL estimació 0,110           0,000  0,000 

 
 
 
1.3.- Mesures      de      segregació      "in      situ"      previstes (calcificació 
/ selecció) 
 

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s’hauran 
de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents 
quantitats: 
 

Formigó 55,440 T 
Maons, teules i ceràmics    249,480 T 
Metalls 11,550 T 
Fusta 18,480 T 
Vidre 2,310 T 
Plàstics 6,930 T 
Paper i cartró 1,386 T 

 
 
Mesures adoptades (es marquen las caselles segon el que s’aplica) 
 
 
 



x Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

 Enderroc separatiu / segregació en obra nova (ex.: petris, fusta, 
metalls, plàstics + cartró + envasos, orgànics, perillosos…). Sols 
en e l  cas de superar les fraccions establertes en l’article 5.5 del 
RD 105/2008 

 Enderroc  integral  o  recollida  d’enderrocs  en actuació  “tot 
matxuqueig”, i posterior tractament en planta 

 
 
1.4.- Previsió d’operacions de reutilització en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs (en aquest cas s’identificarà el destí previst) 
 
Es marquen les operacions previstes i la destinació prevista inicialment per als materials 
(pròpia obra o extern) 
 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTINO INICIAL 

 

No hi ha previsió  de  reutilització  en la 
mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocadors 
autoritzats 

     

 

x 
Reutilització de terres procedents de la 
excavació 

 

 Reutilització de residus minerals o petris en 
àrids reciclats o en urbanització 

 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, 
vidre… 

 

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  

 
1.5.-  Previsió  d’operacions  de  valorització  "in  situ"  dels residus 
generats. 
 
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia 
obra o extern) 
 

 OPERACIÓ PREVISTA 
 

x 
No hi ha previsió  de  reutilització  en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocadors 
autoritzats 
  Utilització principal com a combustible o com a altre mitjà de 
generació d’energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat  o  recuperació  de  substàncies  orgàniques  que  utilitzen  no 
dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 



 Tractaments de sòls, per a una millora ecològics dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons el Annex II.B de 
la Comissió 96/350/CE 

 Altres (indicar) 
 
 
1.6.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que 
formaran part del pressupost del projecte 
 
Amb caràcter General: 
 
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig i, si escau , altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició en obra.  
 
Gestió de residus de construcció i demolició  
 
Gestió de residus segons RD 105/2008 i ordre 2690/2006 de la CAM, realitzant-se la seva 
identificació conformement a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. La segregació, 
tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part 
d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials.  
 
Certificació dels mitjans empleats  
 
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció facultativa de l'obra i a la Propietat 
dels certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós 
emesos per entitats autoritzades i homologades.  
 

Neteja de les obres  
 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs 
com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra 
present bon aspecte. 
 

 
Amb caràcter Particular: 
 
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen 
aquelles que siguin d’aplicació a la obra) 
 



 Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prèvies tals com 
fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars?per a les parts o 
elements perillós, referits tant a la pròpia obra com als edificis 
confrontants. 
Com norma general, es procurarà actuar retirant els elements 
contaminats i/o perillosos tan prompte com sigui possible, així com 
els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres?). 
Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les 
instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin 

 
 
 
x 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials 
iguals o inferiors a 1m³, comptadors metàl·lics específics amb la 
ubicació i condicionat que estableixin les ordenances municipals. 
Aquest dipòsit en apilaments, també haurà d'estar en llocs degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus 

 
 
x 

El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, 
ferralla) que es realitzi en contenidors o apilaments, s'haurà de 
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

 
 
 
 
 

x 

Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva 
visibilitat, especialment durant la nit, i contar amb una banda de 
material reflectant de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu 
perímetre. En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó 
social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el nom 
d'inscripció en el registre de transportistes de residus, creat en l'art. 43 
de la Llei 5/2003 de 20 de març de Residus de la CAM. Aquesta 
informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i 
altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus. 

 
 
x 

El responsable de l'obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les 
mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la 
mateixa. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora 
de l'horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a 
la qual presten servei. 

x En l'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, tècnics i 
procediments per a la separació d cada tipus de RCD. 

 
 
 
 
 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de 
llicència d'obres), especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest 
últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una 
avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta 
operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar 
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La direcció d'Obra 
serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 



 

 

 
 
 
 
x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la 
destinació final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora) 
són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi 
ambient, així mateix s'hauran de contractar només transportistes o 
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre 
pertinent. 
Es portarà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits 
els avals de retirada i lliurament final de cada transport de residus 

 
 
 
 
x 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es 
trobin en una obra d'enderrocament o de nova planta es regiran 
conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de 
les ordenances municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà 
generats en les obres (restes de menjars, envasos) seran gestionats 
d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 
corresponent. 

 
 
 
 
 
x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per 
l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus per a poder considerar-los com perillós o no perillosos. En 
qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 
108/1991 de 1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la 
legislació laboral referent a això. 

x Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades 
com enderrocs 

 
 
x 

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o 
perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada 
segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors 
d'enderrocs amb components perillosos 

 
 
x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o 
recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant 
el menor temps possible en piles d'altura no superior a 2metres. 
S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb 
altres materials. 

 Altres (indicar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.7.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de 
construcció i demolició, cost que formarà part del pressuposto del 
projecte en capítol apart. 
 
A continuació se desglossa el capitulo pressupostari corresponent a la gestió de los 
residus de la obra, repartit en funció del volum de cada material. 
 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO  DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

Tipologia RCDs 
 

Estimació (m³) 
Preu gestió en 

Planta / Abocador / 
Cantera / Gestor 

(€/m³) 

 
Import (€) 

 
% del pressupost 

d’Obra 

A1 RCDs Nivell I 
Terres i petris de l’excavació 156,00 8,33 1.299,48 0,017% 
Ordre 2690/2006 CAM estableix límits entre 40 - 60.000 € 0,017% 
 A2 RCDs Nivell II 
RCDs Naturalesa no pètria    0,000 30,50 0,000 0,000% 
RCDs Naturalesa pètria 0,000 30,50 0,000                    0,000% 
RCDs Potencialment  perillosos    0,000 30,50 0,000 0,000% 
Ordre 2690/2006 CAM estableix un límit mínim del 0,2% del pressupost de la obra                   0,000% 

 
B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 
B1.- % Pressupost fins cobrir RCD Nivell I 0,00 0,0000% 
B2.- % Pressupost fins cobrir RCD Nivell II 0,00 0,0000% 
B3.- % Pressupost d’Obra  per costos de gestió, lloguers, etc…    0,00 0,0000% 

 
TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs                                                      882,14                1,000% 

 
 
Per als RCDs de Nivell I s’utilitzaran les dades de projecte de l’excavació, mentre que 
per als de Nivell II s’utilitzaran les dades del apartat corresponent del Pla de Gestió. 
 
 

1.8.- Marc legislatiu 
 
 Residus Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la 

llei 16/2003, de 13 de juny. 
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 

(DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 
30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc.  

 Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
(«BOE» 86, d'11-4-2006.)  

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.   

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  



 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.  
 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006   
 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos  
 
 

L’arquitecte municipal 

 

 

Jordi Fortuny Aguiló 



  Pressupostos participatius- Plaa el Mol² 
Serveis Tècnics Municipals 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi bàsic de seguretat i Salut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Projecte ‘Remodelació àrea de jocs infantils’ . 

Emplaçament: Plaça el Molí 

Tècnic/s autor/s: Jordi Fortuny Aguiló com a arquitecte municipal. 

Tècnic redactor de l'Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut: 

Jordi Fortuny Aguiló com a arquitecte municipal. 

 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Condicions físiques i d'ús 

dels edificis de l'entorn: 

Via Pública  

Termini d’execució: 1 setmana. 

 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 

cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 



Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 

subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 

Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 

en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 

següents principis generals: 

- Evitar riscos 



- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 

podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

Identificació dels riscos. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 

a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 

i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 



Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 



- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 



- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 



- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 

del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 



- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 



- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 

persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 

Relació de normes i reglaments aplicables 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 12/05/1998 



Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual 



RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 

Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 



Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75  

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 



Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)                                                                                        

 

 

L’arquitecte municipal 
 
 
 
 
Jordi Fortuny Aguiló 
 

Ripollet, Setembre del 2019 
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