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1. Memòria  

Aquest Projecte recull els treballs d’enderroc de una sèrie de finques al barri de Sant Feliu 
del municipi de l’Hospitalet de Llobregat 

La identificació de les finques es la següent:  

Finca nº Situacio 1 Situacio 2 Referencia cadastral 

Finca nº 1 Valeta 43 Pompeu Fabra 9 3701901DF2830B0001AU
Finca nº 2 Valeta 41 3701902DF2830B0001BU
Finca nº 3 Valeta 39 3701903DF2830B0001YU
Finca nº 4
Finca nº 5 Valeta 35 3701905DF2830B0001QU 
Finca nº 6 Les Planes 20 3701914DF2830B0001OU
Finca nº 7 Valeta 33 - 3701906DF2830B0001PU 
Finca nº 8 Valeta 50 Pompeu Fabra 7 3801153DF2830B0001TU
Finca nº 9 Valeta 48 3801 152DF2830B0001LU
Finca nº 10 Valeta 46 380115 1DF2830B0001PU
Finca nº 11 Valeta 44 3801150DF2830B0001QU
Finca nº 12 Pompeu fabra 5 38011 01DF2830B0001JU
Finca nº 13 Pompeu fabra 3 380 l l 02DF2830BOOOlEU
Finca nº 14 Sant Feliu 137 3801103DF2830B0001SU
Finca nº 15 Sant Feliu 135 3801 104DF2830B0001ZU

 

Les finques es troben en el àmbit de la Modifiucació Puntual del Pla General Metropolita 
delimitat entre els Carrers Pompeu Fabra, de Les Planes i de Valeta i Sant Feliu al barri de Sant 
Feliu al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.  

 

1.1 DADES GENERALS  

1.1.1 Agents del projecte  

Promotor  
REGESA  

 A08905580 
 Tapies 4 
 08001 BARCELONA  
 
Projectista i director de les obres  
Ricard Giro Sobrevías  
Arquitecte Tècnic  
Col·legiat CAATEEB 6.232 
Travessera de les Corts 251 entresol 2ª  
08014 BARCELONA  
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1.1.2 Relació de documents complementaris.  

No s’aporten.  
 

1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.2.1 Descripció del projecte  

Els treballs d’enderroc corresponent a les construccions de les finques indicades al punt 
numero 1 d’aquest document. El treball també contempla el enderroc de les tanques actuals 
que no compleixin la normativa municipal i la addicció de noves al empara de la legislació 
municipal.  

El enderroc es realitzarà de les construccions per sobre de la cota de terreny, deixant 
soleres i fonaments de les construccions actuals.  

1.3 Abast de l’actuació.  

En el quadre següent s’indiquen els metratges dels enderrocs de les edificacions 

Finca nº Situacio 1 Situacio 2 M2 Sol M2 Construccio 

Finca nº 1 Valeta 43 Pompeu Fabra 172,88 106,00
Finca nº 2 Valeta 41 125,19 0,00
Finca nº 3 Valeta 39 126,74 100,00
Finca nº 4
Finca nº 5 Valeta 35 69,93 0,00
Finca nº 6 Les Planes 20 69,93 63,00
Finca nº 7 Valeta 33 - 135,45 0,00
Finca nº 8 Valeta 50 Pompeu Fabra 146,40 87,00
Finca nº 9 Valeta 48 108,21 64,00
Finca nº 10 Valeta 46 109,83 45,00
Finca nº 11 Valeta 44 112,05 48,00
Finca nº 12 Pompeu fabra 5 114,26 124,00
Finca nº 13 Pompeu fabra 3 135,56 102,00
Finca nº 14 Sant Feliu 137 126,00 0,00
Finca nº 15 Sant Feliu 135 199,80 0,00

1.752,23 739,00
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1.4 MEMORIA TECNICA EXPLICATIVA  

1.4.1 Solució adoptada  

Prèviament a l’en derroc de les edificacions, es realitzaran les tasques de desmuntatge i 
transport a abocador autoritzat, de les plaques de fibrociment que formin part de les cobertes. 
Per aquestes tasques es tindran en compte les indicacions que a tal efecte hi ha en un apartat 
d’aquest document.  

Els treballs de enderroc de les plaques de fibrociment que conformen la coberta es 
realitzaran amb bastides des de el interior de la finca, aquestes, es col·locaran al paviment de 
planta baixa, que prèviament s’haurà netejat de embalums, i les bastides arribaran fins  a la zona 
de treball. Les plaques es desmuntaran una a una i mitjançant cordes es baixaran fins al 
paviment del pati. Una vegada en aquesta zona, el realitzarà el embalatge per al seu transport. 
Una vegada embalades es realitzarà el tràfec fins a la porta del local  ha on hi haurà el transport 
homologat que les ha de dur fins al abocador autoritzat per el seu tractament. Una vegada 
s’hagin extret les plaques del paviment del pati, es realitzarà el desmuntatge, amb la mateixa 
tècnica que les plaques, de les estructures de suport.  

Els treballs d’enderroc de les construccions es realitzaran a màquina, amb el recolzament 
de personal, en el punts que així ho requereixi. La càrrega es realitzarà a màquina dins del mateix 
solar del edifici enderrocat. Es protegiran els accessos a les diferents parcel·les per garantir la 
integritat dels paviments de les aceres així com els serveis que per sota de la mateixa discorren.  

1.4.2 Programació i coordinació dels treballs.  

Els treballs no es podran realitzar en dies de pluja. La duració dels treballs, es realitzarà 
segons indicacions del Promotor, contemplant el preu, enderrocs i actuacions parcials en el 
conjunt de l’encàrrec.  

1.4.3 Mesures de protecció.  

Es col·locaran mesures de protecció, consistent en malles, per que en el desmuntatge de 
les plaques no esdevingui cap element als solars o construccions veïnes.  

1.4.4 Treballs a la finalització e les obres.  

Una vegada finalitzat el enderroc d’una parcel·la, es realitzarà un tancament amb tanca 
opaca de 2 m d’alçada. La tanca, de 2 metres d’alçada incorpora aportes d’accés per a vehicles i 
persones. Les portes seran de malla per poder inspeccionar el interior i portaran sistemes de 
tanca mestrejats.  

 

1.5 NORMATIVA APLICABLE  

1.5.1 Bastides 

 
Disposició: Real Decreto 337 -  19/03/2010 Departament: Ministerio de Trabajo e 

Inmigración 
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Disposició: Orden ITC 1607 -  09/06/2009 Departament: Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

Disposició: Real Decreto 2177 -  12/11/2004 Departament: Ministerio de la Presidencia 
 

Disposició: Aprovació definitiva 
-  17/10/2003 

Departament: Consell Plenari 

Disposició: Acuerdo -  26/03/1999 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Real Decreto 1627 -  24/10/1997 Departament: Ministerio de la Presidencia 

 

Disposició: Real Decreto 1215 -  18/07/1997 Departament: Ministerio de la Presidencia 
 

Disposició: Resolució -  08/08/1988 Departament: Política Territorial i Obres 
Públiques 

 
 

1.5.2 Enderrocs i residus  

 
Disposició: Ley 5 -  11/06/2013 Departament: Jefatura del Estado 
Disposició: Ley 22 -  28/07/2011 Departament: Jefatura del Estado 
Disposició: Decret 87 -  29/06/2010 Departament: Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 
Disposició: Decret 89 -  29/06/2010 Departament: Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 
Disposició: Real Decreto 248 -  05/03/2010 Departament: Ministerio de la Presidencia 

 

Disposició: Real Decreto 249 -  05/03/2010 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Orden PRE 2599 -  05/03/2010 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Real Decreto 249 -  05/03/2010 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Orden PRE 2599 -  05/03/2010 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Decret 203 -  22/12/2009 Departament: Departament de la Presidència 
Disposició: Llei 20 -  04/12/2009 Departament: Departament de la Presidència 
Disposició: Decret Legislatiu 1 -  21/07/2009 Departament: Departament de la Presidència 
Disposició: Orden ITC 2107 -  21/07/2009 Departament: Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 
Disposició: Decret 111 -  14/07/2009 Departament: Departament de la Presidència 
Disposició: ORDEN PRE 1263 -  21/05/2009 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Llei 8 -  10/07/2008 Departament: Departament de la Presidència 
Disposició: Real Decreto 105 -  01/02/2008 Departament: Ministerio de la Presidencia 

 

Disposició: Decret 152 -  10/07/2007 Departament: Departament de la Presidència 
Disposició: Orden ITC 1683 -  29/05/2007 Departament: Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 
Disposició: Orden PRE 532 -  09/03/2007 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Orden PRE 174 -  30/01/2007 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Orden PRE 672 -  10/03/2006 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Decret 21 -  14/02/2006 Departament: Departament de la Presidència 

 

Disposició: ORDEN PRE 252 -  06/02/2006 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: ORDEN ITC 101 -  23/01/2006 Departament: Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 
Disposició: Resolución -  24/08/2005 Departament: Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 
Disposició: Real Decreto 277 -  11/03/2005 Departament: Ministerio de la Presidencia 
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Disposició: Acord -  06/02/1997 Departament: Consell Metropolità 
Disposició: Decret 34 -  09/01/1996 Departament: Departament de Medi 

Ambient 
Disposició: Orden -  29/07/1994 Departament: Ministerio de Industria y 

Energía 
Disposició: Decret 115 -  06/04/1994 Departament: Departament de Medi 

Ambient 
Disposició: Real Decreto 540 -  25/03/1994 Departament: Ministerio de la Presidencia 
Disposició: Orden -  27/03/1990 Departament: Ministerio de Industria y 

Energía 
Disposició: Orden -  29/04/1987 Departament: Ministerio de Industria y 

Energía 
Disposició: Orden -  20/06/1986 Departament: Ministerio de Industria y 

Energía 
Disposició: Real Decreto 863 -  02/04/1985 Departament: Ministerio de Industria y 

Energía 
Disposició: Orden -  16/03/1984 Departament: Ministerio de Industria y 

Energía 
Disposició: Orden -  10/02/1975 Departament: Ministerio de la Vivienda 

 
 

1.5.3 Fibrociment  

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. BOE nº 86 11-04-2006 

- REAL DECRETO 108/1991. de 1 de febrero. sobre la prcl'cnción r reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- DIRECTIVA 2003/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de marzo de 
2003 por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 
Trabajo. 

- DIRECTIVA DEL CONSEJO de 19 de septiembre de 1983 sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 
trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/ 
CEE). 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. BOE nº 27 31-01-1997. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE nº 189 08-
08-2000. 

- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
BOE nº 124 24-05-1997. 

- REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de 
diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
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Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión 
así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 

- 6 ORDEN de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  

- ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria 2.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con 
la silicosis, en las industrias extractivas», del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las màquines. 

- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. BOE nº 104 01-05-2001. 

- REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. BOE nº 302 19-12-2006. 

- Orden ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria 2.0.03, «protección de los trabajadores contra el polvo, en las 
actividades de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas» del Reglamento 
general de normas básicas de seguridad minera. 

- Real Decreto 1561/1985 Jornadas especiales en el Trabajo.  
 
 
 

1.6 PRESSUPOST  

La valoració dels treballs de desconstrucció s’estimen amb un pressupost de execució 
material de quaranta dos mil vuitcents quaranta dos euros, amb quarnta set cèntims d’euro 
(42.842,47 €) .  
 
 
       Barcelona, 13 de gener de 2017  
 
 
 
 
       Ricard Giro Sobrevías  
       Arquitecte Tècnic  
       Col·legiat 6232 CAATEEB  
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ENDERROC L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu) 
C/Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9,  
C/ Planes 18,20,24,26,28 
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B -  MATERIALS 
 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el 
títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador 
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% 
del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva 
confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no 
ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de 
posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de 
la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient 
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals 
i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
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- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM 

III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i 

CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 

80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
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¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 
d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 

mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el 
formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 
original.  
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Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 
4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que 
s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de 
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  
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- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del 
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat 
de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 
a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït 
i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, 
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  
>= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades 
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) 
a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta 
si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de 
la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 
formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
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es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
 
B64M -  TANQUES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64M2201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
 
B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B64Z2A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.  
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  
PORTA DE PLANXA:  
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.  
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.  
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes d'apertura.  
  
ELEMENTS DE TUB:  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E211 -  ENDERROC D'EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2112695. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual 
de runa sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de 
les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en 
obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin 
units, sense afectar la seva estabilitat.  
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el 
troç que ha de demolir la màquina.  
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les 
haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 
1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols 
d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que 
impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements 
que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc 
d'elements especials o amb residus especials.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 
reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias 
al citado Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2131232,E2135232. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
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S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de 
les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en 
obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6452131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda 
d'elements auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PROJECTE D’ENDERROC 
Valeta 50, 48, 46, 44, 43. 41, 39,  35 I 33 

Les Planes 20  

Pompeu Fabra 9, 5 i 3 

Sant Feliu 137 i 135 

L’Hospitalet de Llobregat  
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 Superfície a enderrocar 739 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 400,538 0,512 378,368
formigó 0,084 62,076 0,062 45,818

petris 0,052 38,428 0,082 60,598
metalls 0,004 2,956 0,0009 0,6651

fustes 0,023 16,997 0,0663 48,9957
vidre 0,0006 0,4434 0,004 2,956

plàstics 0,004 2,956 0,004 2,956
altres 0,004 2,956 0,008 5,912

0,7136 527,35 t 0,7392 546,27 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0
formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0

metalls 0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

vidre 0,0016 0 0,001 0
plàstics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0

altres 0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0

altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 0,000 0,3 0,00
betums 0,195 0,000 0,25 0,00

altres 0,005 0,000 0,002 0,00

0,62 0,00 t 0,552 0,00 m3
 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

enderroc total, vials 1/1
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 400,538 0,512 378,368

formigó 170101 0,084 62,076 0,062 45,818

petris 170107 0,052 38,428 0,082 60,598

metalls 170407 0,004 2,956 0,001 0,665

fustes 170201 0,023 16,997 0,066 48,996

vidre 170202 0,001 0,443 0,004 2,956

plàstics 170203 0,004 2,956 0,004 2,956

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 11,956 0,018 10,912

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 536,35 t 0,7544 551,27 m3

Codificació residu Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/200 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                           

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Pompeu Fabra 1,3,5 i 9, Planes 18,20,24,26,28 i 30 Valeta 33,35,39,41 i 43 i Sant Feliu 135 i 137
L'Hospitalet de Llobregat 

no

Comarca : Barcelonés 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Enderroc Barri Sant Feliu 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 62,08
Maons, teules i ceràmics 40 400,54
Metalls 2 2,96
Fusta 1 17,00
Vidres 1 0,44
Plàstics 0,50 2,96
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial
no no especial
si no especial

cal separar

si inert
si no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 61,85 -

Maons i ceràmics 510,80 -

Petris barrejats 81,81 1.227,11

Metalls 0,90 -

Fusta 66,14 -

Vidres 3,99 59,86

Plàstics 3,99 -

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 14,73

1.876,22

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 409,04

793,73 330,72 264,58

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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100,00

247,42

-

176,77

10,77

6.129,56

742,25 309,27

0,00

Valoritzador / Abocador         

-

589,25

runa neta

4,49 3,59

2.553,98 2.043,19

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

   

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- - -

- -

Compactadores

47,89 19,95 15,96

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

7.900,98 3.727,46 2.574,74

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà
fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

16.079,39

El volum dels residus és de : 551,27

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de
la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.
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T 0,00 T
T 536,35 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

536,35
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 
s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

L'Hospitalet de Llobregat 

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:
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PROJECTE D’ENDERROC 
Valeta 50, 48, , 46, 44, 43. 41, 39,  35 I 33 

Les Planes 20  

Pompeu Fabra 9, 5 i 3 

Sant Feliu 137 i 135 

L’Hospitalet de Llobregat  

 

 

 

 

 

 

 

INFORME AMIANT I FIBROCIMENT  
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1. OBJECTE 

 
 

Aquest informe té per objecte informar de les mesures mínimes d'avaluació, control, 
correcció, prevenció i protecció, enfront dels riscos derivats dels treballs de retirada de plaques 
de fibrociment (fibres d'amiant). 

 
 
 

2. REGLAMENTACIÓ APLICABLE 

 
 

• Ordre de 31 d'Octubre de 1984, s'aprova el Reglament sobre Treball amb el risc 
d'Amiant. 

 
• Ordre de 26 de Julio de 1993, Modifica el Reglament en els articles 2º, 3º i 13ª, 

i s'estableixen Normes Complementàries. 
 
• Ordre del 27 de Juny de 1985, Inscripció d'empreses amb el risc d'Amiant. 
 
• Resolució de 8 de Setembre de 1987, Regula l'homologació de laboratoris 

especialitzats en la determinació de fibres d'amiant. 
 

• Ordre de 7 de Gener de 1987, Normes complementàries del Reglament sobre 
treballs amb el risc d'Amiant. 

 
• Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, Prevenció i reducció de la contaminació 

del medi ambient produïda per l'amiant 
 
 

3. VARIETATS D'AMIANT 

 
Són totes Silicats fibrosos, d'acord amb la identificació admesa internacionalment 
pel Registre de Substàncies Químiques del Chemical Abstracts Service: 

 
• Actinolita (núm 77536-66-4 del CAS) 
• Amosita o amiant marró (núm 12172-73-5 del CAS) 
• Antofilita (núm 77536-67-5 del CAS) 
• Crisotil  o amiant blanc ( núm 12001-89-5 del CAS) 
• Crocidolita o amiant blau ( núm 12001-28-4 del CAS) 
• Tremolita (núm 77536-68-6 del CAS) 
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4.   CONCEPTES GENERALS 

 
- FIBRES D'AMIANT    
 
Es consideren com a Fibres d'Amiant o asbestos, aquelles partícules d'una longitud 
superior a 5 micres, de diàmetre inferior a 3 micres i  la relació longitud-diàmetre 
superior a 3. 
 
La dosi acumulada, mesura o calculada en un període continuat de tres mesos, sigui igual 
o superior a 12 fibres/cm3 

 
- CONCENTRACIÓ MITJANA PERMESA (C.P.P.) 

 
La concentració màxima permesa en l'ambient de treball, expressada en fibres d'amiant 
per cm3 i referida a la mitjana ponderada per 8 hores de jornada laboral i 40 setmanals. 
 
Pel Crisotilo: 0,60 fibres/cm3 
 
- DOSI ACUMULADA (D.A.) 
 
És la suma aritmètica, expressada en fibres/dia per cm3, de les concentracions mitjanes 
de cada jornada de treball, expressades en fibres/cm3, referida a un nombre determinat 
de jornades. 
 
 
4.1.. AMBIT 
 
Es comprenen en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament les operacions i activitats en 
les quals els treballadors estiguin exposats a siguin susceptibles d'estar exposats a pols 
que contingui fibres d'amiant. 
 
Totes les Empreses incloses en l'àmbit d'aplicació hauran d'inscriure's en el Registre 
d'empreses amb el risc d'Amiant.RERA.  
 
 

5. METODES DE TREBALL I MESURES PREVENTIVES 

 
5.1  METODES DE TREBALL 

 
• Fitar la zona on es van a realitzar els treballs 
 
• Senyalitzar la zona amb cartells adequats per a aquest tipus de treball (Perill 

d'inhalació d'amiant) 
 

• Senyalitzar l'obligatorietat d'utilitzar protecció respiratòria a la zona restringida 
per als treballs. 

 
• Senyalitzar la prohibició de pas a persones alienes no autoritzades. 
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• Els treballs es realitzaran sempre d'acord amb el “Pla de Treball” presentat 
davant la Delegació de treball (Centri de Seguretat i Condicions de Salut en el 
Treball) i el “Pla de Seguretat i Salut”. 

 
• En aquest tipus de treballs aquesta prohibit la realització d'hores extres i no 

s'establirà cap tipus d'incentiu per als participants en el desmuntatge (segons 
Ordre Ministerial 31.10.84);  cada operari podrà treballar en el desmuntatge un 
màxim de 4 hores seguides. 

 
• Es procedirà en primer lloc a impregnar totes les plaques de fibrociment, amb 

un producte químic aglutinant, per evitar el risc de dispersió de fibres a l'aire, la 
humectació es realitzarà amb equips de polvorització apropiats, utilitzant-se 
pressions baixes. 

 
•  Seguidament es procedirà a tallar o extreure les subjeccions , en cap cas 

s'utilitzaran mètodes de copejo. 
 

• Les plaques alliberades es baixaran a nivell del sòl manualment (plataforma 
elevadora, grua, etc). 

 
• Una vegada en el sòl es col·locaran senceres en palets, es retractilaran amb 

plàstic i s'etiquetaran amb la senyalització d'amiant, els trossos petits de placa 
hauran de condicionar-se en big-bags de doble capa i termosegellats i 
tancament hermètic per al seu transport. 

 
• El transport d'aquests residus, es realitzarà  segons normativa, es carregaran en 

camions mitjançant mecanismes elevadors, es taparan amb tendals de 
protecció i es comprovarà que els tancaments de seguretat estiguin col·locats. 

 
• El transport serà a abocador autoritzat. 

 
• Es realitzarà periòdicament durant el transcurs de l'obra avaluació i control de 

l'ambient,  aquestes avaluacions es contractaran amb algun Laboratori 
homologat per a aquest tipus de mostrejos. Procediment MTA/DT.-010/A87, 
proposat per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, basat en el 
mètode Europeu que s'indica en la directiva 83/477/CEE. 

 
• Els resultats d'aquestes anàlisis seran els que s'utilitzin per emplenar les fitxes 

ambientals de el “Llibre de Registri d’avaluacions i control de l’amiant en 
ambients laborals” del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
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5.2 MESURES PREVENTIVES 

 
 

• Tots els treballadors que manipulin amiant, en qualsevol tipus d'activitat, 
hauran de sotmetre's a control mèdic preventiu (específic per a amiant), i als 
reconeixements mèdics periòdics (semestralment). 

 
• Les empreses compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament vindran 

obligades a establir els registres de dades i a mantenir els arxius actualitzats de 
documentació (mitjançant llibres de registre que oficialment s'estableixen) 
relatius a:  

 
1. Avaluació i control de l'ambient laboral 
2. Vigilància mèdic-laboral dels treballadors.        

 
 

• Mesures Individuals  ( cada treballador despondrà:) 
 

1. Semi-màscara dotada de filtres mecànic P3. 
2. Micos de protecció d'un sol ús, proveïts de caputxa, polaines 

confeccionades amb teixit TIVEK-PROTECH específics per a l'amiant. 
3. Guants de Latex d'un sol ús 
4. Casc de seguretat, així com la resta d'equip de protecció habitual en 

demolicions. 
 

• Se seguirà en tot moment la Normativa referent a vestuaris (entrada vestuari 
net, dutxes , vestuari brut) 

 
 

• En acabar la jornada laboral tot l'equip es netejarà amb  aspiradors de filtres 
absoluts. 

 
• Tota Empresa en la qual existeixi risc per Amiant estarà obligada a facilitar als 

treballadors exposats, informació detallada sobre els riscos per a la salut 
derivats del treballs amb amiant, les mesures higiènic-preventives a adoptar 
pels treballadors, els perills greus de l'hàbit de fumar, donada la seva acció 
potenciadora i sinèrgica amb la inhalació de fibres d'amiant, i qualsevol altra 
informació sobre amiant. 

 
• L'Empresa fomentarà la participació activa i continuada de tots els treballadors, 

en matèria de Seguretat i Salut (amb referència expressa en l'Amiant) 
 
 
 

Barcelona, gener de 2017.  
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PROJECTE D’ENDERROC 
Valeta 50, 48, , 46, 44, 43. 41, 39,  35 I 33 

Les Planes 20  

Pompeu Fabra 9, 5 i 3 

Sant Feliu 137 i 135 

L’Hospitalet de Llobregat  

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST  
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43,44 46, 48 I 50i Sant Feliu 135 i 137

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TREBALLS ENDERROC

1 E2112695 m2 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, amb separació, transport i
gestió de residus i residus especials, amb mitjans manuals i mecànics
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

34,95 739,000 25.828,05

2 Z999001 M2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment sense amiant i
elements de fixació, subjecta mecànicament sobre corretja estructural
a menys de 20 m d'alçada, en coberta inclinada a dues aigües amb un
pendent mitjà de el 30%; amb mitjans manuals. Fins i tot p / p de
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 30)

11,00 595,000 6.545,00

3 E2131232 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió (P - 2)

38,01 1,000 38,01

4 E2135232 m2 Enderroc de solera, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 3)

7,50 1,000 7,50

TOTAL Capítol 01.01 32.418,56

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 TREBALLS COMPLEMENTARIS

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs- El preu inclou la p.p. de suministre i col·locacio de
portes per aces de vehicles i/o persones.  (P - 4)

30,96 166,110 5.142,77

TOTAL Capítol 01.02 5.142,77

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 Z090001 Ut Casc de seguretat amortitzable en deu usos (P - 5) 1,97 10,000 19,70

2 Z090002 Ut Granota de treball d'una peça homologat per tractament de fibociment
qualitat 5/6 (P - 6)

14,11 10,000 141,10

3 Z090003 Ut Jocs de guants homologats per treballs amb amiant qualitat 5/6 (P - 7) 5,14 20,000 102,80

4 Z090004 Ut Joc de sabates de seguretat, amortitzable en dos usos (P - 8) 13,03 10,000 130,30

5 Z090005 Ut Cinturó de seguretat de subjecció amortitzable en cuatre usos (P - 9) 2,82 10,000 28,20

6 Z090006 Ut Ulleres antipols antiimpacte (P - 10) 10,51 20,000 210,20

7 Z090007 Ut Mascareta respiratòria antipols per tractament de amiant categoria
FFP3 (P - 11)

25,00 30,000 750,00

8 Z090008 Ut PROTECTOR AUDITIU  (P - 12) 22,31 10,000 223,10

9 Z090009 Ut Cinturó de seguretat per caigudes, amortitzable en cinc usos (P - 13) 23,66 10,000 236,60

10 Z090010 Ut Polaines homologades per tractament de aminant qualitat 5/6 (P - 14) 30,00 10,000 300,00

TOTAL Sotscapitol 01.03.01 2.142,00

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43,44 46, 48 I 50i Sant Feliu 135 i 137

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 Z090101 Ut Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (10 usos) (P - 15)

0,57 50,000 28,50

TOTAL Sotscapitol 01.03.02 28,50

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 03 SENYALITZACIO

1 Z090201 Ut Cartell indicatiu de risc trinagular oircular de 60 cm de diamtre o base
(cinc usos) (P - 16)

1,80 20,000 36,00

2 Z090202 Ut Cartell anunciador amb llegenda de mssures fins a 2.00 x 1.00
realitzat sobre xapa metal·lica (cinc usos) (P - 17)

10,62 20,000 212,40

3 Z090203 Ut Plafó direccional normal 80x40cm ( cinc usos) (P - 18) 10,62 20,000 212,40

4 Z090204 Ut Plafó direccional normal de messures 160x45cm sobre planxa
metal·lica (5 usos) (P - 19)

17,03 20,000 340,60

5 Z090205 Ut Banderola d'avís i senyalització totalment col·locada (P - 20) 1,35 20,000 27,00

6 Z090206 Ut Senyal de tràfic pintada sobre bossa de plàstic i col.locada sobre
bastidor metàl·lic, amortitzable en tres usos. (P - 21)

4,84 20,000 96,80

TOTAL Sotscapitol 01.03.03 925,20

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 04 INST PROVISIONAL HIGIENE I BENESTAR

1 Z090301 Ut Caseta monobloc de 250x125x245cm amb dues peces incorporades a
escollir entre placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en deu
usos totalment col·locada (lloguer mensual) (P - 22)

112,69 2,000 225,38

2 Z090302 Ut Penjador en cortines per dutxes i wc totalment col·locat (lloguer
mensual) (P - 23)

1,88 2,000 3,76

3 Z090303 Ut Lloguer diari de cabina de desamiantat de tres moduls  (P - 24) 105,00 10,000 1.050,00

4 Z090304 Ut Lloguer diari de aspitador de filtre absolut  (P - 25) 35,00 10,000 350,00

5 Z090305 Ut Lloguer diari de depresor (P - 26) 30,00 10,000 300,00

TOTAL Sotscapitol 01.03.04 1.929,14

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 05 FORMACIO SEGURETAT

1 Z090401 H Xerrada de seguretat i salut en el treball (1 hora) (P - 27) 30,00 5,000 150,00

2 Z090402 H Tècnic de seguretat en formació (P - 28) 16,26 5,000 81,30

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43,44 46, 48 I 50i Sant Feliu 135 i 137

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Sotscapitol 01.03.05 231,30

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 06 MEDICINA PREVENTIVA

1 Z090501 Ut Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris (cinc usos)
(P - 29)

25,00 1,000 25,00

TOTAL Sotscapitol 01.03.06 25,00

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43,44 46, 48 I 50i Sant Feliu 135 i 137

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS ENDERROC 32.418,56

Capítol 01.02  TREBALLS COMPLEMENTARIS 5.142,77

Capítol 01.03  ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT 5.281,14

Obra 01 Pressupost 001 42.842,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.842,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 42.842,47

42.842,47

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43,44 46, 48 I 50i Sant Feliu 135 i 137

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 42.842,47

13 % DESPESSES DESPESSES GENERALS SOBRE 42.842,47.................................... 5.569,52

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 42.842,47................................................................. 2.570,55

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 50.982,54

21 % IVA SOBRE 50.982,54................................................................................................. 10.706,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 61.688,87

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-un mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims

barcelona, 13 de gener de 2017

Ricard Giro Sobrevias
Arquitecte Tècnic
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 1 de 16

SANT FELIU 135

SANT FELIU 135
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 2 de 16

SANT FELIU 135

SANT FELIU 137 - POMPEU FABRA 1-3  
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 3 de 16

POMPEU FABRA 1-3  

POMPEU FABRA 1-3  
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 4 de 16

POMPEU FABRA 1-3-5

POMPEU FABRA 1-3-5

47 / 185
AWF560
15/02/2017



ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 5 de 16

POMPEU FABRA 1-3  

POMPEU FABRA 5-7
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 6 de 16

POMPEU FABRA 1-3-5

POMPEU FABRA 1-3-5
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 7 de 16

POMPEU FABRA 5-7 - VALETA 50

POMPEU FABRA 5-7 - VALETA 50
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 8 de 16

POMPEU FABRA 5-7 - VALETA 50

VALETA 50-48-16
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 9 de 16

 VALETA 50-48-46

VALETA 48
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 10 de 16

VALETA 46

VALETA 44
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 11 de 16

VALETA 44

VALETA 44
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 12 de 16

VALETA 39

VALETA 41
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 13 de 16

VALETA 41-43

VALETA 43   POMPEU FABRA 9
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 14 de 16

VALETA 43   POMPEU FABRA 9

POMPEU FABRA 9
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 15 de 16

LES PLANES 30-28

LES PLANES 30-28-26
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ENDERROC BARRI SANT FELIU 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pàgina 16 de 16

LES PLANES 30-28-26-24

LES PLANES 30-28-26-24-22
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FITXA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 

1. DADES GENERALS 

 
L’arquitecte tècnic, Ricard Giró i Sobrevías amb numero de col·legiat al CAATEEB amb el numero 6.232 i 
en possessió del NIF 46326267N, en aplicació del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció i per encàrrec del promotor REGESA, amb CIF 
A08905580  amb domicili a carrer Tapies 4, 08001 Barcelona, redacta l’Estudi de Seguretat i Salut que 
s’ajunta i que forma part del projecte d’execució de Enderroc  de diverses construccions situades als 
carres Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9, Planes 18,20,24,26,28 i 30 Valeta 33,35,39,41 i 43 i Sant Feliu 135 i 
137 del municipi de l’Hospitalet de Llobregat  

 

2. DADES ECONOMIQUES  

 
Pressupost de execució material dels treballs de enderroc    42.842,47 € 
Pressupost PEM per l’aplicació del estudi de seguretat i salut  5.281.14 € 
 
 

3. DADES DOCUMENTALS  

 
L’estudi de seguretat i salut consta dels següents documents: 

 
  1. Memòria descriptiva  
  2. Plec de condicions   
  3. Pressupost     
 
 
Observacions 

 
El document que contempla la seguretat i salut és el conjunt d’aquest estudi bàsic més el 

projecte de desconstrucció, atès que el fet que sigui una obra d’enderroc comporta que el projecte ja 
contempli aspectes de seguretat i salut en les definicions del procés de desconstrucció. 

 
En aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra (article 7 del RD 1627/97), les propostes d’amidaments alternatives de 
prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de 
l’import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del RD 1627/97. El pla de 
seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, per el coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i haurà d’incloure’ls en la comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral. 
 
A Barcelona, 13 de GENR DE 2017  
 
 

Ricard Giró i Sobrevías 
Arquitecte Tècnic 
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PROJECTE ENDERROC 
 

Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9, Planes 18,20,24,26,28 i 30 Valeta 
33,35,39,41 i 43 i Sant Feliu 135 i 137 

L’Hospitalet de Llobregat  
 

Memòria Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
 

Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a 
utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser 
evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos 

laborals que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia. 

 
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les 

recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH. 
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FITXA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 

1. DADES GENERALS 

 
L’arquitecte tècnic, Ricard Giró i Sobrevías amb numero de col·legiat al CAATEEB amb el numero 6.232 i 
en possessió del NIF 46326267N, en aplicació del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció i per encàrrec del promotor REGESA, amb CIF 
A08905580  amb domicili a carrer Tapies 4, 08001 Barcelona, redacta l’Estudi de Seguretat i Salut que 
s’ajunta i que forma part del projecte d’execució de Enderroc  de diverses construccions situades als 
carres Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9, Planes 18,20,24,26,28 i 30 Valeta 33,35,39,41 i 43 i Sant Feliu 135 i 
137 del municipi de l’Hospitalet de Llobregat  

 

2. DADES ECONOMIQUES  

 
Pressupost de execució material dels treballs de enderroc    42.842,47 € 
Pressupost PEM per l’aplicació del estudi de seguretat i salut  5.281.14 € 
 
 

3. DADES DOCUMENTALS  

 
L’estudi de seguretat i salut consta dels següents documents: 

 
  1. Memòria descriptiva  
  2. Plec de condicions   
  3. Pressupost     
 
 
Observacions 

 
El document que contempla la seguretat i salut és el conjunt d’aquest estudi bàsic més el 

projecte de desconstrucció, atès que el fet que sigui una obra d’enderroc comporta que el projecte ja 
contempli aspectes de seguretat i salut en les definicions del procés de desconstrucció. 

 
En aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra (article 7 del RD 1627/97), les propostes d’amidaments alternatives de 
prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de 
l’import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del RD 1627/97. El pla de 
seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, per el coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i haurà d’incloure’ls en la comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral. 
 
A Barcelona, 13 de GENR DE 2017  
 
 

Ricard Giró i Sobrevías 
Arquitecte Tècnic 
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11.1.1. Maquinària per al moviment de terres   
Retropala o carregadora retroexcavadora   

11.1.2. Maquinària de transport de terres   
Camió transport   
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1. Dades generals de l'organització 

 
Dades promotor: 
 
Nom o raó social REGESA 

Telèfon  

Adreça Tapies 4 

Població BARCELONA 

Codi postal 08001 

Província Barcelona 

CNAE  

NIF A08905580 
 
Definicions dels llocs de treball: 
 
Definició del lloc Nº Funcions 

Arquitecte Tècnic 1  

Conductor 2  

Oficial 3  
 

2. Descripció de l'obra 

 

2.1 Dades generals del projecte i de l'obra 
 
Descripció del Projecte i de 
l'obra sobre la qual es 
treballa 

Enderroc de construccions  

Situació de l'obra a 
construir 

Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9, Planes 20 ,24,26,28 i 30 i carrer Valeta  
33,35,39,41 i 43 i Sant Feliu 135 i 137 
L’Hospitalet de Llobregat  
 

Tècnic autor del projecte Ricard Giro i Sobrevías 

Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant la 
fase de redacció del 
projecte 

Ricard Giro i Sobrevías 
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3. Justificació documental 

 

3.1 Justificació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
Per a complir als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el que s'estableix 
l'obligatorietat del Promotor durant la Fase de Projecte a què es redacti un Estudi de Seguretat 
i Salut al donar-se algun d'aquests supòsits : 
 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior 
a 75 milions de pessetes (450.759,08 €). 
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500. 
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses. 

 
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, 
al no donar-se cap d'aquests supòsits anteriors, es dedueix que el promotor només està 
obligat a elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aquest 
document. 
 
 
3.2. Objectius de l'Estudi Bàsic de Seguretat 
 
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en el RD 1627/97, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, 
l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és marcar les directrius 
bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir 
d'aquest Estudi, pugui complir a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
• En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents 

Unitats d'Obra, Màquines i Equips, avaluat l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de 
les dades aportades pel Promotor i el Projectista. 

• S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les 
pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del 
moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest 
document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà d'adequar 
tècnicament el mateix. 

• Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per a complir 
a l'article 7 del RD 171/2004, a l'entendre's que la "Informació de l'empresari titular 
(Promotor) queda complida per mitjà de l'Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut, en els 
termes establerts en els articles 5 i 6 del RD 1627/97". 

77 / 185
AWF560
15/02/2017



  

• Aquest "Estudi Bàsic de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'execució, per 
això haurà d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte 
d'execució. 

• Aquest document no substitueix al Pla de Seguretat. 
 
 
4. Deures, obligacions i compromisos 
 

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

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

2. En compliment del deure protecció, l'empresari deurà garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en 
el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals 
mitjançant l'adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i 
la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles corresponents en 
matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, 
actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la 
constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el Capítol IV 
de la present Llei. L'empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de 
perfeccionar els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les 
mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin 
experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.  

3. L'empresari deurà complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals.  

4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en 
matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i el recurs al concert 
amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció completaran les 
accions de l'empresari, sense que per això li eximeixin del compliment del seu deure en 
aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol 
altra persona.  

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

Equips de treball i mitjos de protecció.  

1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball 
siguin adequats per al treball que degui realitzar-se i convenientment adaptats a aquest efecte, 
de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar-los. Quan la 
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utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut 
dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que:  

a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.  

b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 
treballadors específicament capacitats per a això.  

2. L'empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 
adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, 
per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual 
deuran utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per 
mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 
d'organització del treball.  
 
 
5. Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra 
 
D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:  
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el 
capítol anterior, conformement amb els següents principis generals:  
a) Evitar els riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen.  
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 
així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en 
particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut.  
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
f) Substituir el perillós pel que comporta poc o cap perill.  
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  
2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar-los les tasques.  
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic.  
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives; les quals 
només podran adoptar-se quan la magnitud de tals riscos sigui substancialment inferior a la 
dels quals es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.  
5. Podran concertar operacions de segur que tinguin com a fi garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als 
seus socis l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.  
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Avaluació dels riscos. 
  
1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial 
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter 
general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin 
exposats a riscos especials. 
La mateixa avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les 
substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial 
tindrà en compte aquelles altres actuacions que hagin de desenvolupar-se de conformitat amb 
el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial 
perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de treball i, en tot cas, se 
sotmetrà a consideració i es revisarà, si fora necessari, amb ocasió dels danys per a la salut que 
s'hagin produït. Quan el resultat de l'avaluació fos necessari, l'empresari realitzarà controls 
periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus 
serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses.  
2. Si els resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho feren necessari, l'empresari 
realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les relacionades amb els mètodes de treball 
i de producció, que garanteixin un major nivell de protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors. Aquestes actuacions hauran d'integrar-se en el conjunt de les activitats de 
l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa. Les activitats de prevenció hauran de ser 
modificades quan s'aprecie per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics 
previstos en l'apartat anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.  
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb ocasió de la 
vigilància de la salut prevista en l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció 
resulten insuficients, l'empresari durà a terme una investigació respecte d'això, a fi de detectar 
les causes d'estos fets.  
 
 
6. Prevenció de riscos 
 
6.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar 
 
6.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra 
 
Conformi el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies 
a la realització de les obres, procedint a :  
• Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar  
• Reserva i acondicionament d'espais per a apilament de materials paletitzats i a munt, tal 

com es grafia en els plànols.  
• Muntatge de grues i delímitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en 

els plànols.  
• Acotament de les zones de treball i reserva d'espais.  
• Senyalització d'accessos a l'obra.  
 
Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'establiran les instruccions de seguretat per a la 
circulació de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent : 
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• Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per a circular per la mateixa, deurà conèixer i 

complir aquestes normes, independentment de les tasques que vagin a realitzar.  
• Aquestes normes deuran estar exposades en l'obra, perfectament visibles en l'entrada, així 

com en els vestuaris i en el tauler d'anuncis. Els recursos preventius de cada contractista o en 
defecte d'això els representants legals de cada empresa que realitzi algun treball en l'obra, 
deuran lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en l'obra (incloent autònoms, 
subcontrates i subministradors). D'aquest lliurament deurà deixar-se constància escrita.  

 
NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER OBRA 

 
• No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control 

d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.  
• Utilitzi per a circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció 

en correcte estat.  
• En cas de realitzar algun treball amb eines o materials que puguin caure, el calçat deurà 

disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda 
d'objectes.  
 

Recordi que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva efectivitat 
 

• No camini per sobre dels enderrocs (podria sofrir una torçada, una ensopegada, una caiguda, 
clavar-se una tatxa, ...).  

• No trepitgi sobre taulons o fustes en el sòl. Podria tenir algun clau i clavar-se'l.  
• Respecti els senyals. En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. 

Aquesta senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit.  
• Faci sempre cas dels cartells indicadors existents per l'obra. No llevi o inutilitzi en cap 

concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-lo consultat amb els recursos preventiu.  
• Només sota la supervisió dels citats recursos preventius es pot retirar una protecció i/o 

treballar sense ella. Si troba alguna protecció en mal estat o malament col·locada, adverteixi'l 
immediatament als recursos preventius.  

• Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la 
provocació d'un accident.  

• En cas trobar-se obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb 
operaris treballant sobre ells), esquivi'ls canviant de camí. Envoltar-lo és preferible a sofrir o a 
provocar un accident.  

• Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, faci'l utilitzant les clavilles mascle-femella adequades 
per a la seva connexió. Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, 
aquesta és una de les seves funcions. 

 
 
 
6.1.2. Oficis intervinents en l'obra i la intervenció de la qual és objecte de prevenció de riscos 
 
S'exposa ací la relació d'oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra 
previstes en esta memòria de seguretat i salut. 
 

81 / 185
AWF560
15/02/2017



  

· Arquitecte Tècnic 
· Conductor 
· Oficial 
 
 
 
 
6.1.3. Relació de equips de protecció individual 
 
De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, 
s'observen riscos que només han pogut ser eliminats per mitjà de l'ocupació de proteccions 
individuals, per la qual cosa es fa necessària la utilització dels epis relacionats a continuació,  
les especificacions tècniques de la qual, marcat, normativa que han de complir, etc. 
S'especifica en el capítol corresponent a EPIs, d'esta mateixa memòria de seguretat. 
 
 EPI’s   
 

- Protecció auditiva   
          Orelleres  
          Orelleres adaptades a un casc de protecció per a la indústria  

- Protecció del cap   
          Cascs de protecció (per a la construcció)  

- Protecció de mans i braços   
          Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general  

- Protecció de peus i cames   
- Calçat d'ús general   

               Calçat de treball d'ús professional.  
- Epi’s específics per manipulació de plaques de fibrociment.  

 
 
 
6.2. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures 
preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d’execució previstos en el projecte 
 
6.2.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos 
 
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa 
de la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica. 
 
1r Gravetat de les conseqüències: 
La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al 
treballador. Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament 
danyoses.Exemples: 
 
Lleugerament danyós - Talls i magolaments xicotets 

- Irritació dels ulls per pols 
- Mal de cap 
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- Disconfort 
- Molèsties i irritació 

Danyós - Talls 
- Cremades 
- Commocions 
- Torcements importants 
- Fractures menors 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtorns múscul-esquelètics 
- Malaltia que conduïx a una incapacitat menor 

Extremadament danyós - Amputacions 
- Fractures majors 
- Intoxicacions 
- Lesions múltiples 
- Lesions facials 
- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida 

 
2n Probabilitat: 
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació 
tinga lloc pot ser baixa, mitjana o alta. 
 
Baixa És molt rar que es produeixi el dany 

Mitjana El dany ocorrerà en algunes ocasions 

Alta Sempre que es produïsca esta situació, el mas probable és que es produïsca 
un dany 

 
3r Avaluació: 
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent: 
 
 Lleugerament danyós Danyós Extremadament 

danyós 

probabilitat baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

Probabilitat mitjana Risc tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat alta Risc moderat Risc important Risc intolerable 
 
4t Control de riscos: 
Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents: 
 
Risc S'han de prendre noves accions 

preventives? 
Quan cal realitzar les accions preventives? 
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Trivial No es requerix acció especifica  

Tolerable No es necessita millorar l'acció 
preventiva. S'han de considerar 
situacions més rendibles o millores que 
no suposen una càrrega econòmica 
important. 

 

Moderat S'han de fer esforços per a reduir el risc, 
determinant les inversions precises. 
Quan el risc moderat estiga associat a 
conseqüències extremadament 
danyoses, s'haurà de precisar millor la 
probabilitat que ocórrega el dany per a 
establir l'acció preventiva. 

Fixi un període de temps per a implantar 
les mesures que reduïsquen el risc. 

Importan
t 

Potser es precisen recursos 
considerables per a controlar el risc. 

Si s'està realitzant el treball ha de prendre 
mesures per a reduir el risc en un temps 
inferior al dels riscos moderats. 
NO ha de començar el treball fins que 
s'hagi reduït el risc. 

Intolerabl
e 

Ha de prohibir-se el treball si no és 
possible reduir el risc, inclús amb 
recursos limitats. 

IMMEDIATAMENT: No ha de començar ni 
continuar el treball fins que es reduïsca el 
risc. 

 
 
Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es 
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre : 
 

"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció 
adoptada i aplicada".  

 
És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats 
eliminant o disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, 
organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de 
proteccions col·lectives, epis i senyalització, fins a aconseguir un risc trivial, tolerable o 
moderat, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de siniestrabilitat 
laboral publicats per la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials. 
 
 
Respecte als riscos evitats, cal tenir present: 
 

Riscos laborals evitats 

 
No s'han identificat riscos totalment evitats. 
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Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès 
que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels 
operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat. 
 
Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen a 
l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per l'ocupació 
de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi disseny 
del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen un desenvolupament 
detingut en aquesta memòria de seguretat. 
 

 
7. Equips tècnics 
 
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen 
les condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així 
com en la seua reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està 
prevista en esta obra, amb identificació dels riscos laborals indicant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscos 
en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben. 
 
7.1. Maquinària d'obra 
 
Per realitzar aquest tipus d’obra no es fara servir maquinara, llevat el cami´pn per al transport 
de les plaques a abocador.  
Mesures preventives de caràcter general :  
 
 
 
8. EPIs 
 
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de 
riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions 
tècniques i de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en 
cada un dels apartats següents. 
 
8.1. Protecció auditiva 
 
8.1.1. Orelleres 
 

Protector Auditiu : Orelleres 
   Norma :    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definició : 
Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat 
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contra cada pavelló auricular, o per un casquet circumaural previst per a ser pressionat 
contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el cap 
per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll. 

    Marcat : 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant 
• Denominació del model 
• Davant/Darrere i  Dret/esquerra segons casos 
• El número d'esta norma. 

 
   Requisits establits pel RD 1407/1992 : 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de conformitat. 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres. 
• UNE-EN 458.  Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions 

d'ocupació i manteniment 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2. Orelleres adaptades a un casc de protecció per a la indústria 
 

Protector Auditiu : Orelleres adaptades a un casc de protecció 
   Norma :    

EN 352-3 

 

 
CAT II 

   Definició : 
 

• Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat 
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contra cada pavelló auricular, o per un casquet circumaural previst per a ser pressionat 
contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets poden ser pressionats contra el 
cap per mitjà d'un arnés especial de cap o de coll. 

   Marcat : 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant 
• Denominació del model 
• Davant/Darrere i  Dret/Izquierdo segons casos 
• El número d'esta norma. 

 
   Requisits establits pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de conformitat. 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 352-3: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 3: Orelleres 
adaptades a un casc de protecció per a la indústria. 

• UNE 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 : Orelleres 
• UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria. 
• UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions 

d'ocupació i manteniment. 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 
 

 
 
8.2. Protecció del cap 
 
8.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció) 
 

Protecció del cap : cascos de protecció (usat en construcció) 
   Norma :    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definició : 
• Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior 

del cap de l'usuari contra objectes en caiguda. El casc  estarà compost com a mínim d'una 
carcassa i un arnès. 

• Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la 
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caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani. 
   Marcat : 

• El número d'esta norma. 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant. 
• Any i trimestre de fabricació 
• Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés) 
• Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés). 
• Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472. 

   Requisits addicionals (marcat) : 
• - 20ªC o - 30ªC (Molt baixa  temperatura) 
• + 150ºC (Molt alta temperatura) 
• 440V (Propietats elèctriques) 
• LD (Deformació lateral) 
• MM (Esguitades de metall fos) 

 
   Requisits establits pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 

 
   Fullet informatiu en què es faça constar : 

• Nom i direcció del fabricant 
• Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, 

revisions i desinfecció. 
• Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de 

posseir efectes adversos sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, 
quan són aplicades seguint les instruccions del fabricant. 

• Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients. 
• El significat dels requisits opcionals que complix i orientacions respecte als límits 

d'utilització del casc, d'acord amb els riscos. 
• La data o període de caducitat del casc i dels seus elements. 
• Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 397: Cascos de protecció  per a la indústria. 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 
 

 
 
8.3. Protecció de mans i braços 
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8.3.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general 
 

Protecció de mans i braços : Guants de protecció contra riscos mecànics 
   Norma :    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definició : 
• Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de 

manera que ofereixi  un grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà. 
• Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció 

augmentada a una part de la mà. 
   Pictograma : Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420) 

i

 
   Propietats mecàniques : 
   S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres : 

• Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió 
• Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla 
• Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat 
• Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació 

   Marcat :  
   Els guants es marcaran amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial del guant 
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es 
confonguen amb les anteriors 
 
   Requisits establits pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 

89 / 185
AWF560
15/02/2017



  

   Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics. 
• UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 
 

 
 
8.4. Protecció de peus i cames 
 
8.4.1. Calçat d'ús general 
 
Calçat de treball d'ús professional 
 

Protecció de peus i cames : Calçat de treball d'ús professional  
   Norma :    

EN 347 

 

 
CAT II 

   Definició : 
• És el que incorpora elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que 

poguessin provocar els accidents, en aquells, sectors de treball per als que el calçat ha sigut 
concebut, sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera. 

   Marcat : 
   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial  
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 
• El número d'esta norma EN-347 
• Els símbols corresponents a la protecció oferida o, on sigui aplicable la categoria 

corresponent : 
                        - P : Calçat complet resistent a la perforació 
                        - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 
                        - A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestátic. 
                        - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  
                        - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  
                        - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  
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                        - WRU : Empenya. Penetració i absorció d'aigua. 
                        - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte. 
                        - OR : Sola. Resistència als hidrocarburs. 

• Classe : 
                       - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 
                       - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimérico (emmotlament) 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es 
confonguen amb les anteriors. 
 
   Requisits establits pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN  344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús 
professional. Part 1: requisits i mètodes d'assaig. 

• UNE-EN 344-2: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús 
professional. Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig. 

• UNE-EN 347-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional. 
• UNE-EN 347-2: Calçat de treball per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet 
informatiu que haurà d'anar en l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions 
d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 
 

 
 
9. Sistema decidit per a controlar la seguretat durant l'execució de l'obra 
 
9.1. Criteris per a establir el seguiment del Pla de Seguretat 
 
Justificació. 
 
La Llei 54/2003 introduïx "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre 
social", per mitjà de l'Article deu. Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals : 
 
Sis. S'afegix un nou apartat 23 en l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'odre social" 
amb la redacció següent: 
 
«23.En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997,de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 

91 / 185
AWF560
15/02/2017



  

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció: 
 
a)Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut 
establertes en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per mancar d'un contingut 
real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no 
adaptar-se a les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de 
l'entorn dels llocs de treball. 
 
b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb 
l'abast i contingut establertes en la normativa de prevenció de riscos laborals.» 

 
Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial : 
 
• D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat 
• I per un altre, la implantació en obra d'un sistema que permeti realitzar el seguiment de les 

diferents unitats d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.  
 
Sistema de seguiment i Control del Pla de Seguretat : 
 
a) Seguiment de les distintes unitats d'obra :  

Mitjançant de "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de 
què es tracti, diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, 
permetrà establir un seguiment rigorós de totes les unitats d'obra.  

 
b) Seguiment de màquines i equips : 

Mitjançant de "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment en la  
Recepció de la Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la 
freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat 
de la maquinària d'obra.  

 
c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms : 

La sol·licitud de documentació per part del Contractista a Subcontractes i Treballadors 
autònoms, així com la restant documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. De 
l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de documents acreditatius i Actes per part 
dels interessats, que reflecteixin i servisca de justificació d'aquest acte. 
 
A aquest efecte, junt amb el "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura 
Organitzativa" de l'obra, on es defineixen i callriqfiquin les Responsabilitats, Funcions, 
Pràctiques, Procediments i Processos per què es regirà l'obra.  

 
d) Seguiment de l'entrega d'EPIS : 

El control de lliuraments d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant de la 
signatura del document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de 
justificació d'aquest acte. 

 
e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives : 
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Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i si escau elevació o canvi de 
posició es portaran a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el 
capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla 
rigorosament. 
El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat 
planificada, mitjançant els punts establertes en llistes de revisió per a tal fi. 
 

f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius : 
Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objectiu vigilar el compliment de 
les mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia 
d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagui sigut requerida la seva presència. 
A aqueste efecte, en les dites unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cada una 
d'elles les activitats de vigilància i control que hauran de fer en les mateixes. 

 
10. Sistema decidit per a formar e informar als treballadors 
 
10.1. Criteris generals 
 
Justificació. 
 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals establix en l'article 19 : 
 
Article 19: Formació dels treballadors 
 
1. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi 
una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de 
la seva contractació, qualsevol que sigui la modalitat o duració d'aquesta, com quan es produeixin 
canvis en les funcions que exercisca o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de 
treball. 
La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada 
treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, 
si fos necessari. 

 
D'altra banda, la Llei 54/2003 introduïx "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en 
l'ordre social", mitjançant l'article onzé. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de 
riscos laborals : 
 
U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de 
la forma següent: 
 
8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per 
a garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les 
instruccions adequades, en la forma i amb el contingut i abast establertes en la normativa de 
prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència 
quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com perilloses o amb riscos especials. 
 

 

93 / 185
AWF560
15/02/2017



  

Sistema de Formació e Informació. 
 
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar la dita formació, la 
qual és al seu torn fonamental per a optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos 
de l'obra. Aquesta formació es donarà mitjançant "Fitxes", quedant registrada 
documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i inclourà : 
 
• Els procediments segurs de treball 
• Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives 
• L'ús correcte dels EPIS que necessiti. 
• La utilització correcta de les proteccions col·lectives. 
• La senyalització utilitzada en obra. 
• Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc. 
• Els telèfons d'interés.  
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11. Reglamentació especifica per el tractament de plaques de fibrociment.  
 
 

 
1. OBJECTE 
 
Aquest apartat té per objecte informar de les mesures mínimes d'avaluació, control, correcció, 
prevenció i protecció, enfront dels riscos derivats dels treballs de retirada de plaques de 
fibrociment (fibres d'amiant). 
 
 
2. REGLAMENTACIÓ APLICABLE 
 
 
• Ordre de 31 d'Octubre de 1984, s'aprova el Reglament sobre Treball amb Risc d'Amiant. 
 
• Ordre de 26 de Juliol de 1993, Modifica el Reglament en els articles 2n, 3r i 13a, i 
s'estableixen normes complementàries. 
 
• Ordre del 27 de Juny de 1985, Inscripció d'Empreses amb Risc d'Amiant. 
 
• Resolució de 8 de Setembre de 1987, Regula l'homologació de laboratoris especialitzats en la 
determinació de fibres d'amiant. 
 
• Ordre de 7 de Gener de 1987, Normes complementàries del Reglament sobre treballs amb 
risc d'Amiant. 
 
• Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, Prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l'amiant 
 
 
   3. VARIETATS D'AMIANT 
 
Són totes Silicats fibrosos, d'acord amb la identificació admesa internacionalment pel Registre 
de Substàncies Químiques del Chemical Abstracts Service: 
 
• actinolita (núm 77536-66-4 del CAS) 
• amosita o amiant marró (núm 12172-73-5 del CAS) 
• antofilita (núm 77536-67-5 del CAS) 
• Crisotil o amiant blanc (núm 12001-89-5 del CAS) 
• crocidolita o amiant blau (núm 12001-28-4 del CAS) 
• tremolita (núm 77536-68-6 del CAS) 
 
 
 
 
4.- CONCEPTES GENERALS 
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- FIBRES D'AMIANT 
 
Es consideren com a fibres d'amiant o asbestos, aquelles partícules d'una longitud superior a 5 
micres, de diàmetre inferior a 3 micres i la relació longitud-diàmetre superior a 3. 
 
La dosi acumulada, mesura o calculada en un període continuat de tres mesos, sigui igual o 
superior a 12 fibres / cm3 
 
- CONCENTRACIÓ MEDIA PERMESA (C.P.P.) 
 
La concentració màxima permesa en l'ambient de treball, expressada en fibres d'amiant per 
cm3 i referida a la mitjana ponderada per a 8 hores de jornada laboral i 40 setmanals. 
 
Per al Crisotilo: 0,60 fibres / cm3 
 
- DOSI ACUMULADA (D.A.) 
 
És la suma aritmètica, expressada en fibres / dia per cm3, de les concentracions mitjanes de 
cada jornada de treball, expressades en fibres / cm3, referida a un nombre determinat de 
jornades. 
 
 
4.1 ÀMBIT 
 
Es comprenen en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament les operacions i activitats en què els 
treballadors estiguin exposats a siguin susceptibles d'estar exposats a pols que contingui fibres 
d'amiant. 
 
Totes les Empreses incloses en l'àmbit d'aplicació s'han d'inscriure al Registre d'Empreses amb 
Risc d'Amianto.RERA. 
 
5.- MÈTODES DE TREBALL I MESURES PREVENTIVES 
 
MÈTODES DE TREBALL 
 
• Acotar la zona on es van a realitzar els treballs 
 
• Senyalitzar la zona amb cartells adequats per a aquest tipus de treball (Perill d'inhalació 
d'amiant) 
 
• Senyalitzar l'obligatorietat d'utilitzar protecció respiratòria a la zona restringida per als 
treballs. 
 
• Senyalitzar la prohibició de pas a persones alienes no autoritzades. 
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• Els treballs es realitzaran sempre d'acord amb el "Pla de Treball" presentat davant la 
Delegació de treball (Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball) i el "Pla de 
Seguretat i Salut". 
 
• En aquest tipus de treballs està prohibit la realització d'hores extres i no s'establirà cap tipus 
d'incentiu per als participants en el desmuntatge (segons Ordre Ministerial 31.10.84); cada 
operari podrà treballar en el desmuntatge un màxim de 4 hores seguides. 
 
• Es procedirà en primer lloc a impregnar totes les plaques de fibrociment, amb un producte 
químic aglutinant, per evitar el risc de dispersió de fibres a l'aire, la humectació es realitzarà 
amb equips de polvorització apropiats, utilitzant pressions baixes. 
 
• Seguidament es procedirà a tallar o extreure les subjeccions, en cap cas s'utilitzaran mètodes 
de cop. 
 
• Les plaques alliberades es baixaran a nivell del sòl manualment (plataforma elevadora, grua, 
etc.). 
 
• Un cop a terra es col·locaran senceres en palets, es retractilarán amb plàstic i s'etiquetaran 
amb la senyalització d'amiant, els trossos petits de placa hauran de condicionar en big-bags de 
doble capa i termosegellats i tancament hermètic per al seu transport. 
 
• El transport d'aquests residus, es realitzarà segons normativa, es carregaran en camions 
mitjançant mecanismes elevadors, es taparan amb tendals de protecció i es comprovarà que 
els tancaments de seguretat estiguin col·locats. 
 
• El transport serà a abocador autoritzat. 
 
• Es realitzarà periòdicament durant el transcurs de l'obra avaluació i control de l'ambient, 
aquestes avaluacions es contractaran amb algun Laboratori homologat per a aquest tipus de 
mostrejos. Procediment MTA / MA-010 / A87, proposat per l'Institut Nacional de Seguretat i 
Salut en el Treball, basat en el mètode Europeu que s'indica a la directiva 83/477 / CEE. 
 
• Els resultats d'aquestes anàlisis seran els que s'utilitzin per a emplenar les fitxes ambientals 
del "Llibre de Registre d'Avaluacions i control de l'amiant en ambients laborals" del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
 
• Tots els treballadors que manipulin amiant, en qualsevol tipus d'activitat, s'han de sotmetre 
a control mèdic preventiu (específic per amiant), i als reconeixements mèdics periòdics 
(semestralment). 
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• Les empreses compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament estan obligades a establir 
els registres de dades i mantenir els arxius actualitzats de documentació (mitjançant llibres de 
registre que oficialment s'estableixen) relatius a: 
 
1. Avaluació i control de l'ambient laboral 
2. Vigilància mèdic-laboral dels treballadors. 
 
 
• Mesures Individuals (cada treballador disposarà :) 
 
1. Semi-màscara dotada de filtres mecànic P3. 
2. Granotes de protecció d'un sol ús, proveïts de caputxa, abrigall i confeccionats amb teixit 
TIVEK-PROTECH específics per l'amiant. 
3. Guants de Latex sol ús 
4. Casc de seguretat, així com la resta d'equip de protecció habitual en demolicions. 
 
• Se seguirà en tot moment la Normativa pel que fa a vestuaris (entrada vestuari net, dutxes, 
vestuari brut) 
 
 
• En acabar la jornada laboral tot l'equip es netejarà amb aspiradors de filtres absoluts. 
 
• Tota Empresa en què hi hagi risc per amiant està obligada a facilitar als treballadors 
exposats, informació detallada sobre els riscos per a la salut derivats del treballs amb amiant, 
les mesures higienica -preventives a adoptar pels treballadors, els perills greus de l'hàbit de 
fumar, donada la seva acció potenciadora i sinèrgica amb la inhalació de fibres d'amiant, i 
qualsevol altra informació sobre amiant. 
 
• L'Empresa fomentarà la participació activa i continuada de tots els treballadors, en matèria 
de Seguretat i Salut (amb referència expressa al Amiant) 
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PROJECTE ENDERROC 
Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9, Planes 

18,20,24,26,28 i 30 Valeta 33,35,39,41 i 43 
i Sant Feliu 135 i 137 

L’Hospitalet de Llobregat  
 
 
 

Estudi Basic de Seguretat i Salut  
 

Plec de condicions particulars 
 
 
Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les  especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les 
prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la 
conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius 
 

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les 

recomanacions establides en la "Guía Técnica" publicada per l'INSH. 
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1. Dades de l'obra 
 
1.1. Dades generals de l'obra 
 

Descripció Enderroc de construccions  

Nom o razó social  

Situació Pompeu Fabra 1,3,5,7 i 9, Planes 18,20,24,26,28 i 30 Valeta 
33,35,39,41 i 43 i Sant Feliu 135 i 137 
L’Hospitalet de Llobregat  
 

Tècnic autor del projecte Ricard Giro i Sobrevías 

Coordinador en matèria de 
seguretat i salut en la fase 
de redacció del projecte 

Ricard Giro i Sobrevías 

Director d'obra Ricard Giro i Sobrevías 

Director d'execució d'obra  

Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant 
l'execució de les obres 

 

 
2. Condicions generals 
 
2.1. Condicions generals de l'obra 
 
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document 
contractual d'esta obra que té com a objecte: 
 
A.) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de 
l'Empresa Contractista adjudicatària del projecte de ENDERROC als emplaçaments indicats a la 
fitxa del inici del document, respecte  a este ESTUDI de SEGURETAT i SALUT. 
B.) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C.) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel 
PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa 
Contractista.  
D.) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi 
de garantir el seu èxit. 
E.) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la 
seua administració.  
F.) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi 
per a implantar amb  èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: Enderroc de les construccions indicades a la 
fitxa del inici del document, es realitzi sense accidents ni malalties professionals, al complir els 
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objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits 
a norma fonamental d'este document contractual. 
 
 
2.2. Condicions generals del derrocament 
 
Són objecte d'este Plec de Condicions tots els treballs dels diferents oficis, necessaris per a la 
total realització del projecte de derrocament, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars, així 
com la definició de la normativa legal a què estiguin subjectes tots els processos i les persones 
que intervenen en el derrocament, i l'establiment previ d'uns criteris i mitjans amb què es pot 
estimar i valorar les obres realitzades. 
Este Plec de Condicions, és un document contractual d'este derrocament que té com a 
objecte: 
 
A) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL. 
B) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel 
PROJECTE de derrocament i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que haurà de tindre present 
l'empresa Principal (Contractista). 
D) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi de 
garantir el seu èxit. 
E) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la 
seua administració. 
F) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca 
per a implantar amb  èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir la realització del derrocament, sense accidents ni 
malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i 
que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este document contractual. 
 
Els documents que han de servir de base per a la realització de les obres són, junt amb el 
present Plec de Condicions, la Memòria descriptiva, els Plans i el Pressupost. La Direcció 
Facultativa podrà subministrar els plans o documents d'obra que consideri necessaris al llarg 
del derrocament de la mateixa, i en el llibre d'Ordes i Assistències, que estarà en tot moment 
en l'obra, podrà fixar quantes ordes i instruccions cregui oportunes amb indicació de la data i 
la firma de la dita Direcció, així com la de -l'assabentat- de l'Empresari Principal (contractista), 
encarregat o tècnic que li representa. 
 
2.3. Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra 
 
 
2.3.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en 
qualsevol desplaçament pogués afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
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b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una 
resistència suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans 
apropiats perquè el treball es realitzi de manera segura.  

 
2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:  

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s’ajustarà a allò que s'ha 
disposat en la seua normativa específica.                           
b) Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no 
comporten perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin 
degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o 
indirecte.       
c) En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es 
tindrà en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels 
factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la 
instal·lació.  
 

3. Vies i eixides d'emergència:  
a) Les vies i eixides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més 
directament possible en una zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en 
condicions de màxima seguretat per als treballadors. 
c) El número, la distribució i les dimensions de les vies i eixides d'emergència 
dependran de l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del 
nombre màxim de persones que puguin estar present en ells. 
d) Les vies i eixides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial 
Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i 
tindrà resistència suficient. 
e) Les vies i eixides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen 
accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin 
utilitzar-se sense traves en qualsevol moment. 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i eixides d'emergència que 
requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de 
suficient intensitat.  

 
4. Detecció i lluita contra incendis:  

a) Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, 
si anara necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma. 
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i 
mantindran amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis 
adequats. 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i 
manipulació. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de 
seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i 
tindrà la resistència suficient.  

 
5. Ventilació:  
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a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als 
treballadors, estos disposaran d'aire net en quantitat suficient. 
b) En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de 
funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen 
la seua salut. Sempre que siga necessari per a la salut dels treballadors, existirà un 
sistema de control que indique qualsevol avaria.  

 
6. Exposició a riscos particulars:  

a) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs 
nocius (per exemple, gasos, vapors, pols). 
b) En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la 
qual poguera contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat 
suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures 
adequades per a previndre qualsevol perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. 
Almenys, quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les 
degudes precaucions perquè se li puga prestar auxili eficaç i immediat.  
 

7. Temperatura: 
La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, 
quan les circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que 
s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.  

 
8. Il·luminació:  

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la 
mesura que siga possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial 
adequada i suficient durant la nit i quan no siga prou la llum natural. Si és el cas, 
s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a 
la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de 
senyalització. 
b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de 
circulació estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no supose 
risc d'accident per als treballadors. 
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguen 
particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà 
d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.  

 
9. Portes i portes grans:  

a) Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedisca 
eixir-se dels rails i caure. 
b) Les portes i portes grans que s'òbriguen cap amunt aniran proveïts d'un sistema de 
seguretat que els impedisca tornar a abaixar-se. 
c) Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran 
senyalitzats de manera adequada. 
d) En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de 
vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas 

106 / 185
AWF560
15/02/2017



  

siga segur per a estos. Les dites portes estaran senyalitzades de manera clarament 
visible i romandre expedites en tot moment. 
e) Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als 
treballadors. Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i 
de fàcil accés i també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una 
avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.  
 

10. Vies de circulació i zones perilloses:  
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de 
càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es 
puguen utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja 
destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'estes vies 
de circulació no córreguen cap risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, 
incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan 
d'acord amb el nombre de persones que puguen utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. 
Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància 
de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que 
puguen aquestar presents en el recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es 
procedirà regularment al seu control i manteniment. 
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància 
suficient de les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales. 
d) Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb 
dispositius que eviten que els treballadors no autoritzats puguen penetrar en elles. Es 
prendran totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguen 
autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran senyalitzades de 
mode clarament visible. 

 
11. Molls i rampes de càrrega:  

a) Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues 
transportades. 
b) Els molls de càrrega tindrà almenys una eixida i les rampes de càrrega oferiran la 
seguretat que els treballadors no puguen caure.  

 
12. Espai de treball:  

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors 
disposen de la suficient llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en 
compte la presència de tot l'equip i material necessari.  

 
13. Primers auxilis:  

a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguen prestar-
se en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, 
s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels 
treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 
b) Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requerisquen, es comptara amb 
un o diversos locals per a primers auxilis. 
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c) Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de 
primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats 
conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) A tot arreu en què les condicions de treball ho requerisquen es disposarà de 
material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització 
clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servici local d'urgència.  

 
14. Servicis higiènics:  

a) Quan els treballadors hagen de portar roba especial de treball tindran a la seua 
disposició vestuaris adequats. 
Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de 
seients i instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecar, si fóra 
necessari, la seua roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigisquen (per exemple, substàncies perilloses, humitat, 
brutícia), la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels 
efectes personals. 
Quan els vestuaris no siguen necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat, 
cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar la seua roba i els seus 
objectes personals baix clau. 
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requerisquen, es posarà a disposició dels 
treballadors dutxes apropiades, en número suficient. 
Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador 
s'endrece sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran 
d'aigua corrent, calent i freda. 
Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguen necessàries dutxes, 
haurà d'haver-hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anara 
necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els 
uns i els altres serà fàcil. 
c) Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de 
descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un 
número suficient d'excusats i de lavabos. 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a hòmens i dones, o es 
preveurà una utilització per separat dels mateixos.  

 
15. Locals de descans o d'allotjament:  

a) Quan ho exigisquen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del 
tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els 
treballadors podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament 
de fàcil accés. 
b) Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran 
moblats amb un nombre de taules i de seients amb respatler d'acord amb el nombre 
de treballadors. 
c) Quan no existisquen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un 
altre tipus d'instal·lacions perquè puguen ser utilitzades durant la interrupció del 
treball. 
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d) Quan existisquen locals d'allotjament fixos es disposarà de servicis higiènics en 
número suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos 
locals estaran equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respatler acords al 
nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seua assignació, la 
presència de treballadors d'ambdós sexes. 
e) En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de 
protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.  

 
16. Dones embarassades i mares lactants:  

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.  
 
17. Treballadors minusvàlids:  

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors 
minusvàlids. Esta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, 
escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per 
treballadors minusvàlids.  

 
18. Consideracions diverses:  

a) Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguen 
clarament visibles i identificables. 
b) En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra 
beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen 
com a prop dels llocs de treball. 
c) Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a 
preparar les seues menjars en condicions de seguretat i salut. 

 
 
2.3.2. Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'interior 
dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

Els locals posseiran l'estructura i l'estabilitat apropiades al seu tipus d'utilització.  
 
2. Portes d'emergència:  

a) Les portes d'emergència s'obriran cap a l'exterior i no estaran tancades, de tal forma 
que qualsevol persona que necessite utilitzar-les en cas d'emergència puga obrir-les 
fàcilment i immediatament. 
b) Estaran prohibides com a portes d'emergència les portes corredisses i les portes 
giratòries.  

 
3. Ventilació:  

a) En el cas que s'utilitzen instal·lacions d'aire condicionat o de ventilació mecànica, 
estes funcionaran de tal manera que els treballadors no estiguen exposats a corrents 
d'aire molestes. 
b) Haurà d'eliminar-se amb rapidesa tot depòsit de qualsevol tipus de brutícia que 
poguera comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació 
de l'aire que respiren.  
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4. Temperatura:  

a) La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels 
servicis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis correspondran a l'ús 
específic de dits locals. 
b) Les finestres, els vans d'il·luminació zenitals i els barandats envidats permetran 
evitar una insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local.  

 
5. Sòls, parets i sostres dels locals:  

a) Els sòls del local estaran lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i 
ser fixos, estables i no esvarosos. 
b) Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres del local es podran netejar i lluir per 
a aconseguir condicions d'higiene adequades. 
c) Els barandats transparents o translúcids i, en especial, els barandats envidats situats 
en el local o en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, estaran 
clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar separats de tals llocs 
i vies, per a evitar que els treballadors puguen colpejar-se amb els mateixos o lesionar-
se en cas de ruptura de tals barandats.  

 
6. Finestres i vans d'il·luminació zenital:  

a) Les finestres, vans d'il·luminació zenital i dispositius de ventilació podran obrir-se, 
tancar-se, ajustar-se i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguen 
oberts, no hauran de quedar en posicions que constituïsquen un perill per als 
treballadors. 
b) Les finestres i vans d'il·luminació zenital es projectaran integrant els sistemes de 
neteja o portaran dispositius que permeten netejar-los sense risc per als treballadors 
que efectuen aquest treball ni per als altres treballadors que es troben presents.  

 
7. Portes i portes grans:  

a) La posició, el número, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i 
portes grans es determinaran segons el caràcter i l'ús del local. 
b) Les portes transparents tindran una senyalització a l'altura de la vista. 
c) Les portes i els portes grans que es tanquen sols seran transparents o tindre panells 
transparents. 
d) Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portes grans que no 
siguen de materials segurs es protegiran contra la ruptura quan esta puga suposar un 
perill per als treballadors.  

 
8. Vies de circulació: 

Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació estarà 
clarament marcat en la mesura que ho exigisquen la utilització i les instal·lacions dels 
locals.  

 
9. Escales mecàniques i cintes rodadores:  

Les escales mecàniques i les cintes rodadores funcionaran de manera segura i 
disposaran de tots els dispositius de seguretat necessaris. En particular posseiran 
dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés.  
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10. Dimensions i volum d'aire del local: 

El local tindrà una superfície i una altura que permeta que els treballadors duguen a 
terme el seu treball sense riscos per a la seua seguretat, la seua salut o el seu benestar. 

 
2.3.3. Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en l'exterior 
dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl 
seran sòlids i estables tenint en compte:  

 
1° El nombre de treballadors que els ocupen. 
2° Les càrregues màximes que, si és el cas, puguen tindre que suportar, així com la 
seua distribució. 
3° Els factors externs que pogueren afectar-los. 

 
En el cas que els suports i els altres elements d'estos llocs de treball no posseïsquen 
aquestabilitat pròpia, es garantirà la seua estabilitat per mitjà d'elements de fixació 
apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del 
conjunt o de part de tals llocs de treball. 
b) Es verificara de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de 
qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc de treball.  

 
2. Caigudes d'objectes:  

a) Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això 
s'utilitzaran, sempre que siga tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.  
b) Quan siga necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones 
perilloses. 
c) Els materials d'arreplega, equips i ferramentes de treball es col·locaren o 
emmagatzemaren de manera que s'evite el seu afonament, caiguda o bolcada.  

 
3. Caigudes d'altura: 

a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures 
existents en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda 
d'altura superior a 2 metres, es protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de 
protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una 
altura mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns passamans i 
una protecció intermèdia que impedisquen el pas o lliscament dels treballadors. 
b) Els treballs en altura només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips 
concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, 
plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fóra possible, 
es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de seguretat amb 
ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 
c) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de 
protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada 
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vegada que les seues condicions de seguretat puguen resultar afectades per una 
modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.  

 
4. Factors atmosfèrics:  

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguen 
comprometre la seua seguretat i la seua salut.  

 
5. Bastides i escales: 

a) Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera 
que s'evite que es desplomen o es desplacen accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construiran, 
protegiran i utilitzaran de manera que s'evite que les persones caiguen o estiguen 
exposades a caigudes d'objectes. A este efecte, les seues mesures s'ajustaran al 
nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los. 
c) Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:  

 
1° Abans de la seua posada en servici. 
2° A intervals regulars d'ara en avant. 
3° Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la 
intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut 
afectar la seua resistència o a la seua estabilitat.  

 
d) Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris. 
e) Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el 
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball.  

 
6. Aparells elevadors:  

a) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat utilitzats en obra, s'ajustaran a allò 
que s'ha disposat en la seua normativa específica.  
b) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat, inclosos els seus elements 
constitutius, els seus elements de fixació, ancoratges i suports: 

 
1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què 
estiguen destinats. 
2° S'instal·laran i utilitzaran correctament. 
3° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
4° Se Seran manejats per treballadors qualificats que hagen rebut una formació 
adequada.  

 
c) En els aparells elevadors i en els accessoris de hissat es col·locarà, de manera visible, 
la indicació del valor de la seua càrrega màxima. 
d) Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins 
diferents d'aquells a què estiguen destinats.  

 
7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:  
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a) Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials 
s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seua normativa específica. 
b) Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de 
materials: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que siga 
possible, els principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran correctament.  

 
c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de 
terres i manipulació de materials rebran una formació especial. 
d) S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguen en les excavacions o en 
l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials. 
e) Quan siga adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de 
materials estaran equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor 
contra la xafada, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.  

 
8. Instal·lacions, màquines i equips:  

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha 
disposat en la seua normativa específica. 
b) Les instal·lacions màquines i equips, incloses les ferramentes manuals o sense 
motor: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que siga 
possible, els principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindrà en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagen sigut dissenyats. 
4° Se Seran manejats per treballadors que hagen rebut una formació adequada. 

 
c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seua 
normativa específica.  
 

9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:  
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a 
localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes 
de distribució. 
b) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions 
adequades:  

 
1° Per a previndre els riscos de sepultamiento per despreniment de terres, caigudes de 
persones, terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntalament, 
blindatge, fitació, talusos o altres mesures adequades. 
2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures 
adequats. 
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3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es 
mantinga una atmosfera apta per a la respiració que no siga perillosa o nociva per a la 
salut.  
4° Per a permetre que els treballadors puguen posar-se fora de perill en cas que es 
produïsca un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.  

 
c) Es preveuran vies segures per a entrar i eixir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es 
mantindran allunyats de les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el 
cas per mitjà de la construcció de barreres, per a evitar la seua caiguda en les mateixes 
o l'afonament del terreny.  

 
10. Instal·lacions de distribució d'energia:  

a) Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia 
presents en l'obra, en particular les que estiguen sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, 
verificades i senyalitzades clarament. 
c) Quan existisquen línies de línia elèctrica aèries que puguen afectar la seguretat en 
l'obra es desviaran fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si açò no fóra 
possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es 
mantinguen allunyats de les mateixes. En el cas que vehicles de l'obra hagueren de 
circular davall l'estés s'utilitzaran una senyalització d'advertència i una protecció de 
delimitació d'altura. 

 
11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:  

a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les 
peces prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntalaments només es 
podran muntar o desmuntar baix vigilància, control i direcció d'una persona 
competent. 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcularan, 
muntaran i mantindran de manera que puguen suportar sense risc les càrregues a què 
siguen sotmesos. 
c) S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills 
derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra. 

 
12. Altres treballs específics.  

a) Els treballs de derrocament o demolició que puguen suposar un perill per als 
treballadors s'estudiaran, planificaran i mamprendran davall la supervisió d'una 
persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, mètodes i procediments 
apropiats. 
b) En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que 
siguen necessàries, en atenció a l'altura, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, 
per a evitar la caiguda de treballadors, ferramentes o materials. Així mateix quan calga 
treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran mesures preventives 
adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguen a 
través seu. 
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c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit 
s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seua normativa específica. 
d) Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una 
resistència suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors 
puguen posar-se fora de perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. La construcció, 
el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es realitzaren únicament 
davall la vigilància d'una persona competent. Així mateixos els atalls seran 
inspeccionades per una persona competent a intervals regulars. 

 
2.4. Procediments per al control d'accés de personal a l'obra 
 
Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a l'eixida de cada 
jornada, en quadres resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els 
treballadors : 
 

Nom i Cognoms : 
 
Entrad
a 

Firma : 
 

Eixida 
Firma : 
 

 
Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.  
D'esta manera facilitarà el coneixement reial del nombre de treballadors presents en obra, els 
quals són els únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el 
dimensionamiento correcte de les instal·lacions higienicosanitaris de l'obra. 
 
L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat 
control de la situació legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de 
deixar constància documental de la dita assistència. 
 
El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Servicis de personal, hauran 
d'entregar este document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció 
Facultativa. 
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3. Condicions legals 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l'obra i que 
hauran de ser tinguts en compte durant la seua execució 
 
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa 

d'obligada aplicació que a continuació se cita.  
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa 
específica que pogués trobar-se en vigor. 
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre 
de Prevenció de Riscos Laborals. • 
 
Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, 
Subcontractista i Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.  
 
• El Reial decret establix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte 
promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del 
treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els 
articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 

• A tals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.  

• Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per 
les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves 
respectives organitzacions representatives.  

• Es tindrà especial atenció a:  
 
 
CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.  
 
CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a: 
 
Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.  
Art. 16. Avaluació dels riscos.  
Art. 17. Equips de treball i mitjos de protecció.  
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.  
Art. 19. Formació dels treballadors. 
Art. 20. Mesures d'emergència. 
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Art. 21. Risc greu i imminent.  
Art. 22. Vigilància de la salut.  
Art. 23. Documentació.  
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.  
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.  
 
CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció  
 
Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.  
Art. 31.- Serveis de prevenció.  
 
CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.  
Art. 33.- Consulta als treballadors.  
Art. 34.- Drets de participació i representació.  
Art. 35.- Delegats de Prevenció.  
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.  
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció. 
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.  
 
Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.  
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Art. 44.- Paralització de treballs.  
Art. 45.- Infraccions administratives.  
Art. 46.- Infraccions lleus. 
Art. 47.- Infraccions greus. 
Art. 48.- Infraccions molt greus.  
Art. 49.- Sancions.  
Art. 50.- Reincidènciaa. 
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.  
Art. 52.- Competències sancionadores.  
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració Reial decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que desenvolupa la llei 
anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació 
inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la 
naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per 
la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
Especial atenció al següent article del Reial decret: 
 
CAPÍTOL I: Disposicions Generals.  
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.  
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CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.  
 
Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener 
en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de 
Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que 
pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; 
d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats 
formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.  
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :  
 
Capítol II Article desè punts Sis i Set. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.  
 
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 
de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 
altura. 
 
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll Reial decret 396/2006, de 
31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar 
el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.  
 
Igualment i en la mesura del possible, fins a l'entrada en vigor el 18 d'Abril del 2007 de la Llei 
32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en aquesta obra 
s'intentaran respectar (si és possible) els criteris establerts en la mateixa.  
 
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el 
qual s'introduïx la disposició addicional única :  
 
Presència de recursos preventius en obres de construcció.  
 
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció.  
 
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial 
atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre 
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Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 
1627/1997.. 
 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:  
 

• Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització en Seguretat i Salut en el treball.  

• Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
en els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial 
decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.  

• Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dors-lumbares per als treballadors.  

• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.  

• Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistas 
de riscos laborals.  

•  Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.  

• Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.  
• Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995  
• Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
Especialment a la ITC-BT-33 :  
- Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  
- Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.  

• Reglament dels serveis de l'empresa constructora.  
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, amb 

especial atenció a: 
 

PART II : Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de protecció 
(quan no sigui d'aplicació el RD 486/1997 per tractar-se d'obres de construcció temporals o 
mòbils).  
 
Art. 17.- Escales fixes i de servei.  
Art. 19.- Escales de mà.  
Art. 20.- Plataformes de treball.  
Art. 21.- Obertures de pisos. 
Art. 22.- Obertures de parets. 
Art. 23.- Baranes i plints.  
Art. 24.- Portes i sortides. 
Art. 25 a 28.- Il·luminació.  
Art. 31.- Sorolls, vibracions i trepidaciones.  
Art. 36.- Menjadors  
Art. 38 a 43.- Instal·lacions sanitàries i d'higiene. 
Art. 44 a 50.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Tenir present en els articles següents la 
disposició derogatoria única de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre.  
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Art. 51.- Proteccions contra contactes en les instal·lacions i equips elèctrics. 
Art. 52.- Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques.  
Art. 54.- Soldadura elèctrica.  
Art. 56.- Màquines d'elevació i transport.  
Art. 58.- Motors elèctrics.  
Art. 59.- Conductors elèctrics. 
Art. 60.- Interruptors i curtcircuits de baixa tensió.  
Art. 61.- Equips i eines elèctriques portàtils.  
Art. 62.- Treballs en instal·lacions d'alta tensió.  
Art. 67.- Treballs en instal·lacions de baixa tensió.  
Art. 69.- Xarxes subterrànies i de terra. 
Art. 70.- Protecció personal contra l'electricitat. 
 
 Fins que no s'aprovin les normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els 

capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Norma Bàsica 
de l'Edificació «NBE-CPI/96: condicions de protecció contra incendis en els edificis», 
aprovada per RD 2177/1996, 4 octubre. Art. 71 a 82.- Mitjans de prevenció i extinció 
d'incendis.  

• Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost 
de 1.970, amb especial atenció a: Art. 165 a 176.- Disposicions generals. Art. 183 a 291.- 
Construcció en general. Art. 334 a 341.- Higiene en el treball 

• Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de 
Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel rD 
2177/2004).  

• Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 
d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels 
RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). 
Derogat pel rD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre). 

 Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten 
disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les 
legislacions d'us Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de 
gener (BOE de 8 de febrer).  

• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE 
de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i 
lliure circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual.  

• Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), 
pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les 
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitaria dels equips de de 
els equips de protecció individual.  

• Resolució la Direcció general de Treball de 26 de Juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 
3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu 
General del Sector de la Construcció per al període 2002-2006  

•  Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.  
• Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  
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• Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la 
MIE-APQ-7 . 

• Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric 

• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 
envasat i etiquetatge de preparats perillosos.  

• Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova 
Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i 
manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.  

 Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'establix el subministrament a les 
empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com 
part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social. 

• Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques que siguin d'aplicació. • 
Capitulo IV.- Seguretat i Higiene en el Treball.  

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  
• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix 

estigui relacionat amb la seguretat i salut.  
• Ordenances municipals que siguin d'aplicació. 
 
3.2. Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques del derrocament i 
que hauran de ser tinguts en compte durant la seua execució 
 
L'execució de l'enderrocament objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la 
Normativa d'obligada aplicació que a continuació se cita.  
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa 
específica que pogués trobar-se en vigor.  
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre 
de Prevenció de Riscos Laborals.  
Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, 
Subcontractista i Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres. Reial decret 
39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte 
promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del 
treball.  
L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 
i 49 d'aquesta Llei.  
A tals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.  
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Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives 
organitzacions representatives. 
 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, que desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de 
la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció 
de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. 
 
La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada 
apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals.  
 
Especial atenció al següent articulat del Reial decret: Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es 
desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les condicions 
d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; 
d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar 
l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats 
Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de 
Prevenció de Riscos laborals.  
Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
 
Especialment a la ITC-BT-33 :  
 - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres.  
 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a : 
 
Capítol II Article desè punts Sis i Set. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Reial decret 2177/2004 de 12 de 
novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, en matèria de treballs temporals en altura. 
 
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Reial decret 396/2006, de 
31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar 
el "Pla de treball" en les operacions de desamiantado en l'obra.  
 
Igualment i en la mesura del possible, fins a l'entrada en vigor el 18 d'Abril del 2007 de la Llei 
32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en aquesta obra 
s'intentaran respectar (si és possible) els criteris establerts en la mateixa. 
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 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el 
qual s'introduïx la disposició addicional única : Presència de recursos preventius en obres de 
construcció. 
 
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció.  
 
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial 
atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre 
Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 
1627/1997.. 
 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada: 
 
• Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995  
• Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització en Seguretat i Salut en el treball.  
• Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 

els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.  

• Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dors-lumbares per als treballadors.  

• Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistas de 
riscos laborals.  

• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.  

• Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.  

• Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.  
• Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  
• Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, ... MIE-
APQ-7  

• Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.  

• Reial decret 842/2001 de 2 d'agost de 2002 pel qual s'aprova el reglament electrotècnic 
per a baixa tensió.  

• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 
envasat i etiquetatge de preparats perillosos.  
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• Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 
d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels 
RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). 
Derogat pel rD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).  

• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten 
disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de 
gener (BOE de 8 de febrer).  

• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE 
de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i 
lliure circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual.  

• Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-
), pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les 
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitaria dels equips de 
protecció individual.  

• Resolució la Direcció general de Treball de 26 de Juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 
3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni Col·lectiu 
General del Sector de la Construcció per al període 2002-2006 . 

 
El contractista està obligat a complir la reglamentació vigent en el camp laboral, tècnic i de 
seguretat i higiene en el treball; concretament en aquest últim aspecte cal ressenyar:  
 

• Reial decret Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretària Gov.(19/1/90) B.O.I 
25/1/90. Seguretat i Higiene en el treball.  

• Resolució direcció general de treball. (20/2/89) B.O.I. 3/3/89. Seguretat exposició 
amiant. • Reial decret 886/88 Ministeri de Relació de Corts i Secretaria d'Estat 
(15/7/88) B.O.I. 5/8/88. Seguretat: prevenció accident.  

• Correcció errors Ministeri Relacionis Corts i Secretaria Govern (26/5/90) B.O.I . 
26/5/90. Seguretat: Protecció al soroll.  

• Reial decret Ministeri Relacionis Corts i Secretaria Govern (27/10/89) B.O.I. 2/11/89. 
Seguretat: Protecció al soroll.  

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, amb 
especial atenció a:  

• Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques que siguin d'aplicació. • 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  

• Resolució la Direcció general de Treball de 26 de Juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 
3843) per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació del Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció per al període 2002-2006  

• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  
• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix 

estigui relacionat amb la seguretat i salut.  
• Ordenances Municipals que siguin d'aplicació.  

 
3.3. Obligacions específiques per a l'obra projectada 
 
• El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor 

(Empresari titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 
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3 i 4; Contractista (Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 
16; Subcontractistes (Empreses concorrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 
16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12  

• L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte 
d'Execució d'Obra. Aquest Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional 
corresponent i quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.  

• El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball.  

• El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de 
Seguretat i Salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes 
de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions.  

 
Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de 
les mateixes, que no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de 
protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el representant de l'empresa 
constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal. 

 
 L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les 

estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del 
mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.  

• S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia 
certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les 
partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin 
elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, 
aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  

• El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.  

• Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos 
treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o 
concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa.  

• La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions 
que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 
1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener. 

• L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.  

• L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la 
documentació establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

• L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en 
l'Article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

• L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 
de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  
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• Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 
36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de 
Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals.  

• Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir encuenta i 
complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts 
per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció i molt especialment les especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes 
generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així com pel reial decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 
 
CONDICIONS PARTICULARS:  
 
A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
 
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de 
Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al 
disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.  
 
B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).  
 
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques 
en matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i 
entre els representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les 
normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala: 
 

De 50 fins 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 
De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 

De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 
De 1.001 fins 2.000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 
De 2.001 fins 3.000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 
De 3.001 fins 4.000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 

De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevenció 
 

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de 
Personal.  
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que 
serà triat per i entre els Delegats de Personal.  
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els 
següents criteris:  
a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es 
computaran com treballadors fixos de plantilla.  
b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies 
treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o 
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fracció es computaran com un treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció: 
 

a) Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.  
b) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals.  
c) Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les 
decisions que es refereix l'article 33 de la present Llei.  
d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

 
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no 
contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors 
establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran 
exercides pels Delegats de Prevenció.  
 
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran 
facultats per a:  
 

a) Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient 
de treball, així com, en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors 
de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de 
treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.  
b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, 
a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin 
necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els 
articles 18 i 23 d'aquesta Llei.  

 
Quan la informació està‚ subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser 
subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat. 
 

c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors 
una vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc 
fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies 
dels mateixos. 
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les 
persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, 
així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, 
sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració 
amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de 
l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels 
mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no 
s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu. 
f) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora 
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi 
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efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva 
discussió en el mateix.  
g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de 
paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21 . 
h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de 
l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels 
mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no 
s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.  
i) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora 
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi 
efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva 
discussió en el mateix.  
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de 
paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.  
 

3. Els informes que hàgin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) 
de l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps 
imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. 
Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la 
seva decisió. 
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de 
Prevenció a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser 
motivada. En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta 
Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de 
treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei 
seran exercides per. los Delegats de Prevenció. 
 
C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995) 
 
1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o 
diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o 
concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.  
 
2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels 
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així 
com els riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb 
l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 
de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si 
escau, amb els serveis de prevenció.  
 
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors 
designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la 
present Llei. 
 
4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de 
protecció i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, 
dites treballadors gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels 
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treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text 
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als 
treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord 
amb el disposat en l'article següent.  
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional 
sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de 
l'acompliment de les seves funcions.  
 
5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les 
funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva 
activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que 
estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini 
en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.  
 
6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada 
aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o 
avaluació externa, en els termes que reglamentaris establerts. 
 
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir 
directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de 
la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, 
sense perjudici que puguin subcontratar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui 
necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o 
instal·lacions de gran complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals establix:  
7. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa 
l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:  
 

a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.  
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.  
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La informació i formació dels treballadors.  
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.  
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L’OBRA 
 
D1) Funcions que haurien de realitzar.  
 
Conforme s'establix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions 
introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), 
aquests haurien de:  
 
a) Tenir la capacitat suficient  
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b) Disposar dels mitjans necessaris  
c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, 
havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que 
determini la seva presència.  
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte 
compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen 
detalladament aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que 
pot ser necessària la seva presència per algun d'aquests motius: 
 

a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen 
successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball.  
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats 
com perillosos o amb riscos especials 

 
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, 
qualificació i experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària 
la seva presència i contaran amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a 
mínim a les funcions de nivell bàsic. 
 
D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.  
 
Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 
1627/1997, pel qual s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma 
de portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera :  
 

• En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les 
quals és necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 
604/2006).  

• Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la 
Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les 
activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.  

• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats 
preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment 
de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del 
contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les 
deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes. 

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació 
de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del 
contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures 
necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla 
de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 
3.4. Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006 
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A) Registre d'Empreses Acreditades.  
 
Tal com s'establix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter 
previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o 
subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de 
l'autoritat laboral competent.  
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a 
la Direcció facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
 
Les empreses comitentes exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el 
Registre, a totes les seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de 
l'execució del contracte. La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan 
competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal 
com s'establix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral 
posterior de l'empresa afectada.  
 
L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitente serà obligatòria en l'obra, per a complir 
amb el deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions 
establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, 
l'empresa comitente quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb 
caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 
7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les 
obligacions d'acreditació i registre 
 
 
B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.  
 
Les empreses que siguin contractades o subcontratadas habitualment per a la realització de 
treballs en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb 
un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la 
seva plantilla. No obstant això, tal com s'establix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els 
següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  
 

• no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
• no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
• a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que 
s'establix, s'han aplicat les següents regles:  
 

a) Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al 
moment del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com 
període de referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la 
seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del 
nombre de dies que comprengui el període de referència.  
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b) La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-
cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte 
aliè de l'empresa.  
c) El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel 
quocient que resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats 
per treballadors contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.  
d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que 
representi la durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un 
treballador a temps complet comparable.  
e) A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es 
comptabilitzaran tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els 
permisos retribuïts i dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es 
mantingui l'obligació de cotitzar. 

 
L'empresa comitente rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de 
formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges 
anteriors. 
 
 
C) Formació de recursos humans de les empreses.  
 
De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses 
de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació 
necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, 
de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.  
 
En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix 
l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificarà en aquesta obra per totes les 
empreses participants mitjançant alguna d'aquestes dues condicions:  
 

a) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi 
certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa 
que prestin serveis en obres de construcció.  
 
b) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que 
s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de 
riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a 
integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.  

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa 
per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada 
no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa. 
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
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5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció. 
 
D) Llibre de subcontractació  
 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o 
treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de 
Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert. El Llibre de Subcontractació serà 
habilitat per l'autoritat laboral corresponent.  
En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des 
del començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que 
s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.  
 
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la 
completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo 
durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de 
cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera: 
 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i 
salut, a fi de que aquest disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses 
contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, 
aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les 
seves respectives cadenes de subcontractació.  
 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels 
treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que 
figurin identificats en el Llibre de Subcontractació.  
 
c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en 
l'article 5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, 
el contractista haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant 
la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció 
facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva 
necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.  
 
d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director 
d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al 
Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original.  
 

Procediment a realitzar en cada subcontractació 
 

En ocasió de cada subcontractació, el 
contractista haurà de procedir de la 

següent manera 
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Comunicació al Coordinador de Seguretat 

    

Comunicació al Representant dels 
Treballadors 

    
Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació 

excepcional de la subcontractació 
 

Ho posarà en coneixement de l'autoritat 
laboral competent 

    
Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 

38/1999, de 5 de novembre 
 

 Lliurar una còpia perquè s'incorpori al 
Llibre de l'Edifici 

 
 
 
I) Lliuro registre en les obres de construcció.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació 
de l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació 
sobre les empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un 
mateix centre de treball, establerta en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció 
inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició i 
llevanza del Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.  
 
F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en 
compte en aquesta obra.  
 
Anotacions en el llibre d'incidències:  
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, 
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haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-
quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
   
Avís previ: 
 
L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 i 
haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra 
un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a 
l'autoritat laboral. 
 
3.5. Segurs 
 
SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 
 
• Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de 

responsabilitat civil professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de 
disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seua activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seua activitat com a constructor pels danys a terceres persones 
de què puga resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de 
culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén 
que esta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil 
patronal. 

• L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat 
de tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un 
període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de 
l'obra. 

 
3.6. Tanca penalizadora en l'aplicació de possibles sancions 
 
L'incompliment de la prevenció continguda en estos documents de seguretat i salut aprovat de 
l'obra, serà causa suficient per a la rescissió del contracte, amb qualsevol de les empreses, o 
treballadors autònoms que intervinguen en l'obra. Per això el Coordinador de seguretat i salut 
redactarà un informe prou detallat, de les causes que li obliguen a proposar la rescissió del 
contracte, serà causa perquè el promotor, puga rescindir el mateix, i inclús reclamar els danys 
produïts en el retard de les obres, donant lloc amb això al reclam del mateix tipus de sanció 
econòmica, del plec de condicions del projecte d'execució de l'obra, pel que fa a retards en 
l'obra. Com a rescabalament el promotor no estarà obligat al merite de l'última certificació 
pendent. 

135 / 185
AWF560
15/02/2017



  

4. Condicions facultatives 
 
4.1. Coordinador de seguretat i salut 
 
• Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les 
obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre 
trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació 
qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria 
civil. 

• En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria 
de seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuació : 

 
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.  
 
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del 
projecte d'obra intervinguen diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de 
treball segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'elaboració del projecte d'obra.  
2. Quan en l'execució de l'obra intervinga més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de 
treball segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constate la 
dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra.  
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de 
treball segons RD 171/2004) de les seues responsabilitats.  
 
• En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte 

d'obra. 
 

A més, conforme s'establix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà 
de:  

 
a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les 
empreses participants en l'obra.  
 
b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de 
comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.  
 
c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el 
llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En 
el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 
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hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
 
d) En relació amb avís previ: L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex 
III del reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-
se en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no 
identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral. 

 
4.2. Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a l'obra projectada relatives a 
contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
 
L'Empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de 
Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.  
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors 
propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir 
amb les condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes 
establerts en aquest apartat.  
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, 
subcontratada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, 
perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest 
mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en 
bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el 
protocol establert.  
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat 
de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes 
instal·lacions podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si 
són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.  
f) Establir un rigorós control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.  
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra.  
h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.  
i) Informar immediatament a a Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat 
comunicacions en cas d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la 
Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles 
imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes 
climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres. A més de les anteriors 
obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de: 
 
 
1º-REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
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Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho 
presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA 
DE SEGURETAT:  
 
Conforme establix l'Article 19 del RD 1627/97 informarà a l'autoritat laboral de l'obertura del 
centre.  
 
3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
El Promotor haurà de realitzar l'Avís previ d'inici d'obra, el qual es redactarà conformement al 
disposat en l'annex III del Reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o 
contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.  
El Contractista adquireix l'obligació, si es produís una modificació en el plantejament inicial de 
l'obra (com la subcontractació de noves empreses o treballadors autònoms no reflectits en 
l'avís previ inicial), de comunicar al Promotor aquests canvis perquè actualitzi l'Avís previ. 
Aquestes actualitzacions haurien d'exposar-se de forma visible en l'obra i remetre's així mateix 
a l'autoritat laboral a requeriment exprés d'aquesta.  
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva 
activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que 
desenvolupen aquesta activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes 
l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats 
d'obra que els afecti.  
 
5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE 
TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:  
 
Es comunicarà a les Empreses concorrents i Treballadors Autònoms de les situacions de 
concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals 
situacions en la mesura que repercuteixi en la seguretat i salut dels treballadors per ells 
representats. En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concorrents 
(subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats 
com greus o molt greus.  
 
6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del 
Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.  
 

138 / 185
AWF560
15/02/2017



  

7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS 
SEUS REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut 
en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA:  
 
• Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà 

integrada per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa 
Contractista  

• Recursos Preventius.  
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o 

treballadors Autònoms.  
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de 
l'empresa a la qual representen.  
 
10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:  
 
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de 
Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR 
CADASCUNA DE LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU:  
 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis 
subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.) 
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de 
coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de 
Seguretat. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat 
per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 
apartat 2 d'aquest RD 1627/97 .  
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra”:  
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
 

139 / 185
AWF560
15/02/2017



  

1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar 
els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o 
successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o 
fases de treball.  

b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si 
escau, les empreses concorrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de 
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, 
les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de 
l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària 
la designació de coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i ara desenvolupada pel rD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador.  
 
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 
de Prevenció de Riscos Laborals, i segons establix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador 
d'activitats empresarials (en l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició 
addicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:  
 
a) L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 
15 de la Llei 31/1995, per les empreses concorrents en el centre de treball.  
 
b) L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concorrents en el centre de 
treball.  
 
c) El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de 
treball, en particular quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan 
es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència 
en la seguretat i salut dels treballadors.  
 
d) L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als 
treballadors de les empreses concorrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.  
Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses 
concorrents de l'obra.  
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A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb 
anterioritat a la seva utilització. 
 
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les 
empreses participants en l'obra.  
 
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al 
Coordinador de seguretat i salut.  
 
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 
aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, 
per contra, es tracta d'una nova observació 

 
 
B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de  
Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en 
execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:  
 

• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.  

• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de 

la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu 

implantat en obra.  
• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i 

participar en les reunions mensuals de la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes 

a l'obra.  
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de 

Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient 
formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra. 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de 
l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement 
mèdic a:  

 
-  el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
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- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 
 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de 
Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim:  
 

• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia 
en matèria de Seguretat i Salut 

• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als 
treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.  

• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o 
Direcció facultativa.  

• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut 
de l'Empresa Contractista.  

• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les 
reunions mensuals de la mateixa.  

• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes 
a la seva especialitat 

• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de 
protecció personals i col·lectives.  

• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en 
execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient 
formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb 
presència a peu d'obra.  

 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT. 
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 

• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  
•  Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la 

marxa dels treballs.  
• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció 

de riscos previstos en el Pla.  
• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i 

Salut de l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que 

procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra 
• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o 

perill greu. • Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les 

mesures de prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.  
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I) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES 
EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRATAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
I SALUT  
 
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual 
inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de 
Seguretat proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda 
la pròpia avaluació inicial de Riscos d'aquesta Empresa Principal.  
 
L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a 
exigir formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concorrents i treballadors 
autònoms, acreditació per escrit que disposen de l'avaluació dels riscos i de planificació de 
l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves obligacions de formació i 
informació als treballadors.  
 
A aquests efectes, les subcontratas i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat 
corresponent al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment 
d'una banda de l'Estudi de Seguretat proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball 
(Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.  
 
El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut 
de les propostes i documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador 
autònom. D'aquesta manera el Pla de Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte: 
 
 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic. 
 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.  
 
c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concorrents i treballadors autònoms.  
 
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularizadas de l'obra de cada 
empresa concorrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials 
de riscos. Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació 
de riscos adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de 
l'activitat preventiva de l'obra 
 
2. Conforme establix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir 
Empresa Principal i Empreses Concorrents segons la Llei 171/2004) haurien de:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es 
refereix l'article 7 .  
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c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, 
les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball 
desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en 
l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals:  
 
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que 
desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses 
concorrents en el centre, en particular sobre aquells que puguin veure's agreujats o modificats 
per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.  
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, 
quan es produeixi un canvi en les activitats concorrents que sigui rellevant a efectes preventius 
i quan s'hagi produït una situació d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan 
alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus. 
 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concorrents, es produeixi un accident 
de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de 
treball.  
 
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més 
empreses, els empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència 
susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el 
centre i treball.  
 
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que 
desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses 
concorrents en el centre, havent de ser tinguda en compte pels diferents empresaris 
concorrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, 
considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament 
per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.  
 
i) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la 
concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.  
 
4. Conforme establix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concorrents inclosos 
l'Empresari Principal haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball 
(Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel 
promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració dels seus respectius 
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Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat, així com per 
a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà 
tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del 

Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa 
de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.  
 
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concorrents 
segons la Llei 171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells 
directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses 
Concorrents segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del 
centre de treball (promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes (és a dir a l'Empresa Principal i a les Empreses Concorrents segons la Llei 
171/2004). 
 
8. Conforme s'establix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en 
el Sector de la Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes 
tenir present el CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la 
construcció i especialment les establertes en l'Article 4.  
 
Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, 
en règim de subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de 
construcció: 
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; 
acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; 
enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.  
 
9. Conforme s'establix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com 

contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  
• Proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció 

facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de 

treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva 
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plantilla. No obstant això, tal com s'establix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els 
següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  

 
no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com 

s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els 
treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de 
treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els 
riscos i les mesures per a prevenir-los.  

• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o 
treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de 
Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert 

 
 
F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.  
 
Conforme establix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir 
present:  
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present 
Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que establix per als treballadors 
l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. d) Ajustar la seva actuació 
en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagués establert.  
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel rD 2177/2004 de 12 de 
novembre en matèria de treballs temporals en altura.  
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.  
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3. Conforme establix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball 
(Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel 
promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació 
de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també haurà tingut 
en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de 
tenir.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions 

rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
 
G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.  
 
Conforme s'establix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions 
introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les 
seves posteriors modificacions mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el 
compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el 
temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
 
D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir 
l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
 
 
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat 
conforme s'establix en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :  
 

• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats 
preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment 
de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del 
contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les 
deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.  

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació 
de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del 
contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures 
necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla 
de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 
4.3. Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat 
 
 Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents 

que formen part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm 
a continuació : 

 
Article 5. Estudi de seguretat i salut.  
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L'estudi de seguretat i salut a què es referix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic 
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 
171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabore, davall la 
seua responsabilitat, tal estudi.  
 
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:  
 
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen 
d'utilitzar-se o la utilització dels quals puga preveure's; identificació dels riscos laborals que 
puguen ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació 
dels riscos laborals que no puguen eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals 
riscos i valorant la seua eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.  
Així mateix, s'inclourà la descripció dels servicis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el 
centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los.  
En l'elaboració de la memòria hauran de tindre's en compte les condicions de l'entorn en què 
es realitze l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen 
d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.  
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així 
com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la utilització i 
la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.  
c) Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que 
hagen sigut definits o projectats.  
e) Pressupost que quantifique el conjunt de gastos previstos per a l'aplicació i execució de 
l'estudi de seguretat i salut.  
 
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte 
d'obra, ser coherent amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives 
adequades als riscos que comporte la realització de l'obra. 
 
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar 
el conjunt de gastos previstos, tant pel que es referix a la suma total com a la valoració unitària 
d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar 
partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.  
Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i 
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista 
(empresari principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es referix 
l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no supose 
disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes 
el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix.  
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No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.  
 
4. L'estudi de seguretat i salut a què es referixen els apartats anteriors haurà de tindre en 
compte si és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es duga a terme en l'obra, havent d'estar 
localitzades i identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels 
apartats de l'annex ll, així com les seues corresponents mesures específiques.  
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les 
informacions útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors.  
 
Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es referix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel 
tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 
171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabore, davall la 
seua responsabilitat, tal estudi.  
 
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este 
efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguen ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no 
puguen eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seua 
eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte 
qualsevol altre tipus d'activitat que es duga a terme en la mateixa, i contindrà mesures 
específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll. 
 
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte 
d'este Estudi de Seguretat i formen part del mateix. 
 
4.4. Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació preventiva, 
consulta i participació  del personal d'obra 
 

• L'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions 
necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els 
treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús 
correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.  

• Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, 
l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents 
objectius:  
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• Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de 
Seguretat i Salut.  

• Comprendre i acceptar la seva aplicació.  
• Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.  
• Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en 

el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, 
recollint suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la seguretat i 
la salut al llarg de l'execució de l'obra. 

 
1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:  
 
S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.  
 
A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques 
que ocupa, perquè tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves 
funcions dintre de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat 
preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:  
 

El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.  
Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de 
seguretat.  
Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.  
Les Proteccions col·lectives necessàries.  
Els EPIS necessaris.  
Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen 
la informació necessària sobretot el procés.  
A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, 
estem establint en definitiva el Pla de Formació., i s'establix com ha posat que es porti a 
terme les operacions de treball i es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades. 

 
 
2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:  
 
Conforme s'establix en l'Article 10. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la 
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, 
les empreses d'aquesta obra vetllaran perquè tots els treballadors que prestin serveis en 
l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció 
en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures 
per a prevenir-los.  
 
En defecte de conveni col·lectiu, el requisit de formació dels recursos humans que es refereix 
l'Article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'especifica en el RD 1109/2007, es 
justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes 
dues condicions:  
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a) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi 
certificació sobre la formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa 
que prestin serveis en obres de construcció.  
 
b) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que 
s'acrediti que l'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevenció de 
riscos d'aquella, exerceixen funcions d'adreça i han rebut la formació necessària per a 
integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.  

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa 
per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada 
no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.  
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.  

 
A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre 
de les mesures de seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals 
següents: 
 

• Manual de primers auxilis.  
• Manual de prevenció i extinció d'incendis.  
• Simulacres. 

Aquests Manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones 
pràctiques en el cas de primers auxilis o en cas d'emergència. 
El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a 
estar preparat a plantar cara a situacions d'emergència.  
El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta. 
També s'informarà a les empreses concorrents (subcontractistes) i treballadors autònoms 
sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.  
També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que 
tindrà vigor durant el desenvolupament de l'obra.  
Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques 
impartides pels Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de 
Seguretat i Salut a peu d'obra.  
Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent. 
 
3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:  
 
Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés 
constructiu, els Riscos que comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar 
per cadascun. L'empresa Principal (contractista) transmetrà les informacions necessàries a tot 
el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa, 
tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes 
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a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels 
equips de protecció individual necessaris.  
Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de 
signar-les per a deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.  
Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs 
de la seva activitat i fer-los partícips de la seguretat integral de l'obra. També informarà sobre 
les Mesures d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent. 
Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment 
de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la 
informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de 
Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació. 
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les 
empreses concorrents (subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els 
transmetrà la informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de 
Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació  
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:  
 
Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal 
(contractista) permet i regula la participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions 
que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball en aquesta obra, per a això li donarà unes - 
Fitxes de suggeriment de millora - , de tal manera que en elles el treballador pugui fer 
suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg 
de l'execució de l'obra. 
 
4.5. Vigilància de la salut 
 
 
4.5.1. Accident laboral 
 
 
Actuacions 
 
• L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Estos 

fracassos pot ser deguts a multitud de causes, entre les que destaquen les de difícil o nul 
control, per estar influïdes de manera important pel factor humà. 

• En cas d'accident laboral s'actuarà de la manera següent: 
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a) L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per a evitar la 
progressió o empitjorament de les lesions. 
b) En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà a l'accidentat. 
c) En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques 
especials de reanimació fins a l'arribada de l'ambulància. 
d) S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeta segons el bon criteri de les 
persones que li atenen, el trasllat amb  transports particulars per la incomoditat i risc que 
implica. 

 
NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS :  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, s'alçarà Una Acta de l'Accident. L'objectiu 
fonamental de la formalització d'este document és deixar constància documental dels 
possibles accidents que puguen ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser omplit amb la major brevetat possible perquè forme part de les diligències a 
omplir en cas d'accident amb conseqüència de danys personals. En aquest cas es transcriuran 
al Llibre d'Incidències els fets succeïts. 
 
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS:  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, es realitzarà una Investigació d'Accidents. 
L'objectiu fonamental de la formalització d'este document és deixar constància documental de 
la investigació dels possibles accidents que puguen ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser omplit amb la major brevetat possible. 
 
Comunicacions 
 
Comunicacions en cas d'accident laboral: 
 
A) Accident lleu. 
 

• Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 

adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
B) Accident greu. 
 

• Al Coordinador de seguretat i salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 

adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
C) Accident mortal. 
 

• Al Jutjat de Guàrdia. 
• Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
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• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores 
adequades. 

• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
Actuacions administratives 
 
Actuacions administratives en cas d'accident laboral: 
 
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives: 
 
A) Accident sense baixa laboral. 
Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa mèdica, que es presentarà a 
l'entitat gestora o col·laboradora dins del Termini dels 5 primers dies del mes següent. 
 
B) Accident amb  baixa laboral. 
Es redactarà un comunicat oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'entitat gestora o 
col·laboradora dins del Termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident. 
 
C) Accident greu, molt greu o mortal. 
Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins del Termini de 24 hores comptades 
a partir de la data de l'accident. 
 
4.6. Condicions facultatives específiques en derrocaments 
 
 
4.6.1. Atribucions de la direcció tècnica 
 
L'Arquitecte Tècnic ostentarà de manera exclusiva la direcció i coordinació de tot l'equip tècnic 
que poguera intervindre en el derrocament. Li correspondrà realitzar la interpretació tècnica 
del Projecte de derrocament, així com establir les mesures necessàries per al 
desenvolupament del mateix, amb les adaptacions, detalls complementaris i modificacions 
precises. 
 
INALTERABILITAT DEL PROJECTE: 
 
El projecte de derrocament serà inalterable llevat que l'Arquitecte Tècnic renuncie 
expressament a tal projecte, o fora rescindit el conveni de prestació de servicis, subscrit pel 
promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), en els termes i 
condicions legalment establits. 
 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: 
 
La Direcció Facultativa redactarà i entregarà, les liquidacions, les certificacions de terminis o 
estats d'obra, les corresponents a la recepció provisional i definitiva, i, en general, tota la 
documentació pròpia de la mateixa. Així mateix, la Direcció facultativa vigilarà el compliment 
de les Normes i Reglaments vigents, comprovarà les diferents operacions seqüencials del 
derrocament. 
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4.6.2. Obligacions del contractista 
 
L'Empresa contractista (part contractant obligada a demolir l'obra) amb l'ajuda de 
col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són 
d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) El contractista està obligat a conèixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el 
camp tècnic, laboral, i de seguretat en el treball. Haurà de complir i fer complir en l'obra, totes 
les obligacions exigides per la legislació vigent.  
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors 
propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir 
amb les condicions expressades en els documents de la Memòria i Plec, en els termes 
establerts en aquest apartat.  
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, 
subcontratada o autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, 
perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest 
mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en 
bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el 
protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat 
de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes 
instal·lacions podran ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de si 
són treballadors propis, subcontractistes o autònoms. 
f) Establir un rigorós control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.  
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra. h) 
Complir l'expressat en l'apartat actuacions en cas d'accident laboral. 
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat 
comunicacions en cas d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la 
Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb la DIrecció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles 
imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes 
climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres. 
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de :  
 
1º REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho 
presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA 
DE SEGURETAT:  
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Conforme establix l'Article 19 del RD 1627/97 informarà a l'autoritat laboral de l'obertura del 
centre. 
 
 3º- AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
Realitzar l'Avís previ d'inici d'obra, el qual es redactarà conformement al disposat en l'annex III 
del Reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el 
cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats 
en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral. 
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL 
PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva 
activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que 
desenvolupen aquesta activitat. Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes 
l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats 
d'obra que els afecti. 
 
5º- NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del 
Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra  
 
6º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES DELS SEUS 
REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut 
en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
7º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA: 
 
 Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada 
per:  
• Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o 
treballadors Autònoms  
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de 
l'empresa a la qual representen.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
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9º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA: El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme 
s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de 
personal a l'obra. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE 
DESENVOLUPAR CADASCUNA DE LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN 
L'ENDERROCAMENT:  
Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis 
subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.)  
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
• El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat 

de coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de 
Seguretat.  

 
• El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà 

designat pel promotor, conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97  
 
• En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra":  
 

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 

1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o 
successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de 
treball.  
 
b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es 
refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 
7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i desenvolupada en el RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball.  
 

157 / 185
AWF560
15/02/2017



  

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir 
a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la 
designació de coordinador.  
 

• A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb 
anterioritat a la seva utilització. 
 

• En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les 
empreses participants en l'obra.  
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al 
Coordinador de seguretat i salut.  
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per 
les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada 
suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta 
d'una nova observació 
 

B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
• El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic 

de Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específiques del Tècnic de Seguretat i 
Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a mínim: 

 
• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.  
 
• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
 
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la 

mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu 

implantat en obra.  
 
• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i 

participar en les reunions mensuals de la mateixa.  
 
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a 

l'obra.  
 
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de 

Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació 
i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.  

158 / 185
AWF560
15/02/2017



  

 
• El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús 

de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans Auxiliars, del 
reconeixement mèdic a: - el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, - 
l'Empresa Subcontractista, - els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i - la 
Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
• Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en 

execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del 
Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a 
mínim:  

• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en 
matèria de Seguretat i Salut.  

• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als 
treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.  

• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o 
Direcció facultativa.  

• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de 
l'Empresa Contractista.  

• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les 
reunions mensuals de la mateixa.  

• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afecta a la 
seva especialitat.  

• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de 
protecció personals i col·lectives.  

• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica 
en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.  
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 
• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa 

dels treballs.  
• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de 

riscos previstos en el Pla.  
• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de 

l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que 

procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra.  
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• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill 
greu 

• Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les 

mesures de prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual. 
 
E) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I LES SUBCONTRATAS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT.  
 
1. Conforme establix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes haurien de 
:  
 

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que 
es refereix l'article 7 .  
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals desenvolupada posteriorment pel 
RD 171/2004, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del 
present Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en 
l'obra.  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
Seguretat i de Salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els 
corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 
2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.  

 
A més de les anteriors, haurien de també tenir en compte en relació amb l'enderrocament :  

 
a) Coneixement i modificació del projecte :  
 
El contractista haurà de conèixer el projecte en tots els seus documents, sol·licitant en cas 
necessari totes els aclariments que estimi oportunes per a la correcta interpretació dels 
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mateixos en l'execució de l'enderrocament. Podrà proposar totes les modificacions que 
crea adequades a la consideració de l'Arquitecte Tècnic, podent portar-les a terme amb 
l'autorització per escrit d'aquest.  
 
b) Realització de l'enderrocament:  
 
El contractista realitzarà la demolició d'acord amb la documentació de Projecte i les 
prescripcions, ordres i plànols complementaris que la Direcció facultativa pugui 
subministrar al llarg de l'obra fins a la demolició total de la mateixa, tot això en el termini 
estipulat. 

 
c) Responsabilitats respecte a l'enderrocament : 
El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs i, per tant, dels defectes 
que, bé per dolenta execució, poguessin existir. També serà responsable d'aquelles parts 
de l'obra que subcontrate, sempre amb constructors legalment capacitats.  
 
d) Mitjans auxiliars:  
 
El contractista aportarà els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de l'enderrocament 
en el seu degut ordre de treball. Estarà obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i 
personal quan disposi la Direcció facultativa amb vista a la seguretat i bona marxa de 
l'obra. 
 
e) Responsabilitat respecte a la seguretat :  
 
El contractista serà el responsable dels accidents que poguessin produir-se en el 
desenvolupament de l'obra per impericia o negligència, i dels danys que per la mateixa 
causa pugui ocasionar a tercers. En aquest sentit estarà obligat a complir les lleis, 
reglaments i ordenances vigents. 

 
4.Conforme s'establix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en 
el Sector de la Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes 
tenir present el CAPÍTOL II Normes generals sobre subcontractació en el sector de la 
construcció i especialment les establertes en l'Article 4.  
 
Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, 
en règim de subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de 
construcció:  
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; 
acondicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; 
enderrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament. 
 
5. Conforme s'establix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com 

contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  
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• Proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció 
facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  

• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de 
treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva 
plantilla. No obstant això, tal com s'establix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els 
següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  

 
no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com 

s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els 
treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i adequada al seu lloc de 
treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els 
riscos i les mesures per a prevenir-los.  

• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o 
treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de 
Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert 

 
F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Conforme establix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir 
present : 
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present 
Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que establix per als treballadors 
l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en 
particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.  
 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, i les modificacions introduïdes pel rD 2177/2004 de 12 
de novembre en matèria de treballs temporals en altura. 
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f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  
 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i 
de Salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la Direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de Seguretat i Salut.  
 
3. Conforme establix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de :  
 
• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball 

(Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor 
per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de la seva Planificació de la seva 
activitat preventiva de l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la 
seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions 

rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
4.6.3. Atribucions i obligacions de la propietat 
 
S'entén per PROPIETAT aquella persona, física o jurídica, pública o privada que es proposa 
derrocar, dins dels llits legalment establits, una obra arquitectònica o urbanística. 
 
DESENVOLUPAMENT TÈCNIC: 
La propietat podrà exigir de la Direcció Facultativa el desenvolupament tècnic adequat del 
projecte i de la seua execució material, dins de les limitacions legals existents. 
 
INTERRUPCIÓ DEL DERROCAMENT: 
La propietat podrà desistir en qualsevol moment de la demolició de les obres, sense perjuí de 
les indemnitzacions que si és el cas, haja de satisfer. 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 
D'acord amb allò que s'ha establit per la llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana vigents, no 
podent començar el derrocament sense tindre concedida la corresponent llicència dels 
organismes competents. Haurà de comunicar a la Direcció Facultativa la dita concessió, perquè 
en cas contrari esta podrà paralitzar les obres, sent la propietat l'única responsable dels perjuís 
que pogueren derivar-se. 
 
ACTUACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA: 
La propietat s'abstindrà d'ordenar el derrocament cap d'obra o la introducció de modificacions 
sense l'autorització  de la Direcció Facultativa, així com a donar a l'obra un ús distint  per al que 
va ser projectada, atés que la dita modificació poguera afectar la seguretat de l'edifici per no 
estar prevista en les condicions d'encàrrec del projecte. 
 
HONORARIS: 
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El propietari està obligat a satisfer en el moment oportú tots els honoraris que s'hagen 
meritat, segons la tarifa vigent, en els Col·legis Professionals respectius, pels treballs 
professionals realitzats a partir del contracte de prestació de servicis entre la Direcció 
Facultativa i la Propietat. 
 
5. Condicions tècniques 
 
5.1. Requisits dels servicis d'higiene i benestar, locals de descans , menjadors i primers auxilis 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà 
del següent: 
 
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut 
estimada al voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament. 
 

• Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguen necessaris. 
• L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres. 
• S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i 

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

• L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament 
separats per als treballadors d'un o altre sexe. 

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

 
B) Servicis higiènics dotats de llavamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
 

• Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos. 
• Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; 

així mateix disposaran de ventilació independent i directa. 
• L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels 

excusats una superfície d'1 x 1,20 metres. 
• L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de 

treballadors, fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de 
treball. 

• En els excusats que hagen de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i 
tancats. 

• Existirà almenys un inodor per cada 25 hòmens i un altre per cada 15 dones o fraccions 
d'estes xifres que treballen la mateixa jornada. 

 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems, 
encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al 
treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el 
Restaurant : La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada 
treballador que haja d'utilitzar-ho simultàniament. 
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• Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. 
• Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada. 
• Tindran ventilació suficient, independent i directa. 

 
D) Farmaciola, el contingut mínim de la qual serà el contemplant en l'annex VI.A).3 del Reial 
decret 486/1997:  
 

- desinfectants i antisèptics autoritzats (aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode, 
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, àcid acetil salicílico, etc...)  
- gases estèrils  
- cotó hidrófilo  
- embena  
sparadrap  
- apòsits adhesius  
- tisores  
- pinces  
- guants d'un sol ús  

 
A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i 
termòmetre clínic  
 
Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents 
i Malalties Professionals, conforme s'establix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per 
la qual s'establix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers 
auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat 
Social. 
 
CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVICIS D'HIGIENE I BENESTAR 
 

• Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els 
mesuraments del Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el 
Menjador, que podrà ser compartit per hòmens i dones, els altres servicis deuran 
estaran separats. 

• L'empresa es comprometrà que estes instal·lacions estiguen en funcionament abans 
de començar l'obra. 

• Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la 
dedicació necessària. 

• Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i 
desperdicis que periòdicament es portaran a un femater controlat. 

• La connexió d'estes Casetes d'Obra al servici elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però 
abans que es realitze l'oportuna connexió del servici elèctric de la mateixa, 
s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador 
trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  

• La connexió del servici d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del 
subministrament actual. 
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5.2. Requisits dels equips de protecció individual i els seus elements complementaris 
 
 
5.2.1. Condicions tècniques dels epis 
 
El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, establix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de 

novembre de Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i 
manteniment dels equips de protecció individual (EPI's). 

 Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors 
que no hagen pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva 
o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 

 L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva 
d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció 
individual-. 

 L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips 
de protecció individual-. 

 En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a 
l'avaluació d'equips de protecció individual-. 

 El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, establix les condicions mínimes que han de 
complir els equips de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual 
l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus d'EPI complix les exigències 
essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels 
EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret. 

 El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene 
en el Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992. 

 Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos 
detectats, es deuran complir les condicions següents: 

 
A) Les proteccions individuals hauran d'estar homologades. 
 L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre. 
B) Els equips de protecció individual que complisquen les indicacions de l'apartat anterior, 
tenen autoritzat el seu ús durant el període de vigència. 
C) d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat 
d'evitar les negatives al seu ús per part dels treballadors. 
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els 
usuaris i fer que es donen compte de la importància que realment tenen per a ells. 
E) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estiga deteriorat o trencat, serà substituït 
immediatament, quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de 
l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la 
utilització d'estes proteccions. 
F) Un vegada els equips hagen arribat a la seua data de caducitat es deixaran en un arreplega 
ordenat, que serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritze la seua eliminació de l'obra. 
 
ENTREGA D'EPIS:  
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips 
de Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos. 
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L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de 
justificant de recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa 
Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu. 
 
5.2.2. Protecció del cap 
 
1) Casc de seguretat : 
Conjunt destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra xocs i colps. 
 
2) Criteris de selecció: 
L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre). La Norma UNE-
397, establix els requisits mínims (assajos i especificacions) que han de complir estos equips, 
d'acord amb el R.D. 1407/1992. 
El Reial Decret té com a objecte establir les disposicions precises per al compliment de la 
Directiva del Consell 89/686/CEE, de 21 de desembre de 1989 (publicada en el -Diari Oficial de 
les comunitats Europees- de 30 de desembre) referent a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres relatives als equips de protecció individual. 
 
3) Exigències específiques per a previndre els riscos: 
Estaran compreses les que s'indiquen en el R.D. 1407/1992, en el seu annex II apartat 3.1.1 : 
 

a) Colps resultants de caigudes o projeccions d'objectes i impactes d'una part del cos 
contra un obstacle. 
b) Hauran de poder amortir els efectes d'un colp, en particular, qualsevol lesió produïda 
per xafada o penetració de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per 
damunt del qual les dimensions o la massa excessiva del dispositiu amortidor impedirien 
un ús efectiu de l'EPI durant el temps que es calcule haja de portar-los. 

 
4) Accessoris: 
Són els elements que sense formar part integrant del casc poden adaptar-se al mateix per a 
completar específicament la seua acció protectora o facilitar un treball concret com a 
portalàmpades, pantalla per a soldadors, etc. En cap cas restaran eficàcia al casc. Entre ells es 
considera convenient la barballera que és una cinta de subjecció ajustable que passa per davall 
de la barbeta i es fixa en dos o més punts simètrics de la banda de contorn o del casquet. 
 
5) Materials: 
Els cascos es fabricaran amb materials incombustibles o de combustió lenta i resistent als 
greixos, sals i elements atmosfèrics. 
Les parts que es troben en contacte amb el cap no afectaran la pell i es confeccionaran amb 
material no rígid, hidròfug i de fàcil neteja I desinfecció. 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris no 
sobrepassarà en cap cas els 450 grams. 
 
6) Fabricació: 
El casquet tindrà superfície llisa, amb nervadures o sense, els seus bords seran arredonits i no 
tindrà arestes i ressalts perillosos, tant d'exterior com interiorment. 
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No presentarà rugositats, clavills, bambolles ni altres defectes que disminuïsquen les 
característiques resistents i protectores del mateix. 
Casquet i arnés formaran un conjunt estable, d'ajust precís i disposat de tal forma que permeta 
la substitució dels guarniments sense deteriorament de cap element. 
Ni les zones d'unió ni els guarniments en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes. 
 
7) Avantatges de portar el casc: 
A més del fet de suprimir o almenys reduir, el número de ferides en el cap, permet en l'obra 
diferenciar els oficis, per mitjà d'un color diferent. 
Així mateix per mitjà d'equips suplementaris, és possible dotar l'obrer d'enllumenat autònom, 
auriculars radiofònics, o protectors contra el soroll. 
El problema de l'ajust en el bescoll o de la barballera és en general assumpte de cada individu, 
encara que ajustar la barballera impedirà que la possible caiguda del casc puga comportar una 
ferida als obrers que estiguen treballant a un nivell inferior. 
 
8) Elecció del casc: 
Es farà en funció dels riscos a què estiga sotmés el personal, havent de tindre's en compte: a) 
resistència al xoc; b) resistència a distints factors agressius; àcids, electricitat (i en aquest cas 
no s'usaran cascos metàl·lics); c) resistència a projeccions incandescents (no s'usarà material 
termoplàstic) i d) confort, pes, ventilació i estanqueidad. 
 
9) Conservació del casc: 
És important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja. 
No cal oblidar que la transpiració del cap és abundant i com a conseqüència l'arnés i les bandes 
d'amortiguación poden aquestar alterades per la suor. Serà necessari comprovar no sols la 
neteja del casc, sinó la solidesa de l'arnés i bandes d'amortiguación, substituint estes en el cas 
del menor deteriorament. 
 
10) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la 
utilització d'equips de protecció individual: 
 

• Obres de construcció i, especialment, en activitats, davall o prop de bastides i llocs 
de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, 
col·locació de bastides i demolició. 

• Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, 
grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, instal·lacions de calderes i 
centrals elèctriques. 

• Obres en fosses, rases, pous i galeries. 
• Moviments de terra i obres en roca. 
• Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i 

desplaçament d'enderrocs. 
• La utilització o manipulació de pistoles grapadoras. 
• Treballs amb explosius. 
• Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i bastides de transport. 
• Activitats en instal·lacions d'alts forns, plantes de reducció directa, tallers de 

martell, tallers d'estampades i foses. 
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5.2.3. Protecció de l'aparell ocular 
 
• En el transcurs de l'activitat laboral, l'aparell ocular està sotmés a un conjunt d'agressions 

com; acció de pols i fums; enlluernaments; contactes amb substàncies gasoses irritants, 
càustiques o tòxiques; xoc amb partícules o cossos sòlids; esguitada de líquids freds i 
calents, càustics i metalls fosos; radiació; etc. 

• Davant d'estos riscos, l'ull disposa de defenses pròpies que són les parpelles, de manera 
que quan estos estan tancats són una barrera a la penetració de cossos estranys amb poca 
velocitat; però les parpelles, normalment, no estan tancats, i per un altre costat no sempre 
veu arribar estes partícules. 

• Es pot arribar a la conclusió que l'ull és un òrgan fràgil, mal protegit i el funcionament del 
qual pot ser interromput de forma definitiva per un objecte de dimensió reduïda. 

• Indirectament, s'obté la protecció de l'aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc 
de treball, completada amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció 
contra impactes i pantalles transparents o viseres. 

• L'equip haurà d'estar certificat - Certificat de conformitat, Marca CE, Garantia de Qualitat 
de fabricació -, d'acord amb el que disposa el R.D. 1407/92 i Normes Harmonitzades. 

• En cas de risc múltiple que exigisca que es porten a més de les ulleres altres EPIS, hauran 
de ser compatibles. 

• Hauran de ser d'ús personal; si per circumstàncies és necessari l'ús d'un equip per diversos 
treballadors, hauran de prendre's les mesures perquè no causen cap problema de salut o 
higiene als usuaris. 

• Hauran de vindre acompanyat per la informació tècnica i guia d'ús, manteniment, 
contraindicacions, caducitat, etc. reglamentada en la Directiva de certificació. 

• El camp d'ús dels equips de protecció ocular ve regulat per la Norma EN-166, on es validen 
els diferents tipus de protectors en funció de l'ús. 

• La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 i EN-171 establix els requisits mínims -assajos i 
especificacions- que han de complir els protectors per a ajustar-se als usos anteriorment 
descrits. 

 
CLASSES D'EQUIPS : 
 

a) Ulleres amb patilles. 
b) Ulleres aïllants d'un ocular. 
c) Ulleres aïllants de dos oculars. 
d) Ulleres de protecció contra rajos X, rajos làser, radiació ultravioleta, infraroja i 
visible. 
e) Pantalles facials. 
f) Màscares i cascos per a soldadura per arc. 
 

ULLERES DE SEGURETAT 
 
1) Característiques i requisits 
• Seran lleugeres de pes i de bon acabat, no existint rebaves ni arestes tallants o punxants. 
• Podran netejar-se amb facilitat i admetran desinfeccions periòdiques sense minva de les 

seues prestacions. 

169 / 185
AWF560
15/02/2017



  

• No existiran buits lliures en l'ajust dels oculars a la muntura. 
• Disposaran d'aireig suficient per a evitar l'entelament dels oculars en condicions normals 

d'ús. 
• Tots els elements metàl·lics s'hauran sotmés a l'assaig de corrosió. 
• Els materials no metàl·lics que s'utilitzen en la seua fabricació no s'inflamaran. 
• Els oculars estaran fermament fixats en la muntura. 
 
2) Particulars de la muntura 
• El material emprat en la fabricació de la muntura podrà ser metall, plàstic, combinació 

d'ambdós o qualsevol altre material que permeta la seua correcta adaptació a l'anatomia 
de l'usuari. 

• Les parts en contacte amb la pell no seran de metall sense recobriment, ni de material que 
produïsca efectes nocius. 

• Seran resistents a la calor i a la humitat. 
• Les patilles de subjecció mantindran en posició convenient el front de la muntura fixant-ho 

al capdavant de manera ferma per a evitar el seu desajust com a conseqüència dels 
moviments de l'usuari. 

 
3) Particulars dels oculars 
• Estaran fabricats amb materials d'ús oftalmològic ja siga de vidre inorgànic, plàstic o 

combinació d'ambd 
• Tindran bon acabat, no existint defectes estructurals o superficials que alteren la visió. 
• Seran de forma i grandària adequada al model d'ulleres a què vagen a ser adaptats. 
• El bisell serà adequat per a no desprendre's fortuïtament de la muntura a què vagen 

adaptats. 
• Seran incolorament i òpticament neutres i resistents a l'impac 
• Els oculars de plàstic i laminats o compostos no hauran d'inflamar-se i ser resistents a la 

calor i la humitat. 
 
4) Particulars de les proteccions addicionals 
• En aquells models d'ulleres de protecció en què existisquen aquests peces, compliran les 

especificacions següents: 
• Quan siguen de fixació permanent a la muntura permetran l'abatiment total de les patilles 

de subjecció per a guardar les ulleres quan no s'usen. 
• Si són de tipus acoblables a la muntura tindran una subjecció ferma per a no desprendre's 

fortuïtament d'ella. 
 
5) Identificació 
• Cada muntura portarà en una de les patilles de subjecció, marcades de forma indeleble, les 

dades següents: 
• Marca registrada o nom que identifique el fabricant. 
• Model de què es tracte. 
• Codi identificador de la classe de protecció addicional que posseïx. 
 
PANTALLES PER A SOLDADORS 
 
1) Característiques generals 
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• Estaran fetes amb materials que garantisquen un cert aïllament tèrmic; han de ser poc 
conductors de l'electricitat, incombustibles o de combustió lenta i no inflamables. 

• Els materials amb què s'hagen realitzat no produiran dermatosi i el seu olor no serà causa 
de trastorn per a l'usuari. 

• Seran de fàcil neteja i susceptibles de desinfecció. 
• Tindran un bon acabat i no pesaran més de 600 grams, sense comptar els vidres de 

protecció. 
• Els adaptaments dels vidres de protecció en el marc suport, i el d'este en el cos de pantalla 

seran de bon ajust, de manera que al projectar un feix lluminós sobre la cara anterior del 
cos de pantalla no hi haja pas de llum a la cara posterior, sinó només a través del filtre. 

 
2) Carcassa 
• Les formes i dimensions del cos opac seran suficients per a protegir el front, cara, coll, com 

a mínim. 
• El material emprat en la seua construcció serà no metàl·lic i serà opac a les radiacions 

ultravioletes visibles i infraroges i resistents a la penetració d'objectes candents. 
• La cara interior serà d'acabat mat, a fi d'evitar reflexos de les possibles radiacions amb 

incidència posterior. 
• La cara exterior no tindrà reblades, o elements metàl·lics, i si estos existixen, estaran 

coberts de material aïllant. Aquells que acaben en la cara interior, estaran situats en punts 
prou allunyats de la pell de l'usuari. 

 
3) Marco suport 
• Serà un bastidor, de material no metàl·lic i lleuger de pes, que adaptarà fermament el cos 

de pantalla. 
• Marco fix: És el menys recomanable, ja que necessita l'ús d'un altre element de protecció 

durant l'escrostonat de la soldadura. En general portarà una placa-filtre protegida o no 
amb cobrix-filtre. 

• El conjunt estarà fix en la pantalla de forma permanent, tenint un dispositiu que permeta 
recanviar fàcilment la placa-filtre i el cobrix-filtre cas de tindre-ho. 

• Marco deslizable: Està dissenyat per a adaptar més d'un vidre de protecció, de manera que 
el filtre puga desplaçar-se deixant lliure l'espiera només amb el cobrix-filtre, a fi de 
permetre una visió clara en la zona de treball, garantint la protecció contra partícules 
volants. 

• Marco abatible: Portarà adaptats tres vidres (cobrix-filtre, filtre i antecristal). Per mitjà 
d'un sistema tipus frontissa podrà abatre's el conjunt format pel cobrix filtre i la placa 
filtrant en els moments que no existisca emissió de radiacions, deixant l'espiera amb 
l'antecristal per a protecció contra impactes. 

 
4) Elements de subjecció  
• Pantalles de cap: La subjecció en aquest tipus de pantalles es realitzarà amb un arnés 

format per bandes flexibles; una de contorn, que comprenga el cap, seguint una línia que 
unisca la zona mitjana del front amb el bescoll, passant sobre les orelles i una altra o altres 
transversals que unisquen els laterals de la banda de contorn passant sobre el cap. Estes 
bandes seran graduables, per a poder adaptar-se al cap. 

• La banda de contorn anirà proveïda, almenys en la seua part frontal, d'un encoixinat.  
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• Existiran uns dispositius de reversibilitat que permeten abatre la pantalla sobre el cap, 
deixant lliure la cara. 

 
• Pantalles de mà: Estaran proveïdes d'un mànec adequat de manera que es puga subjectar 

indistintament amb una o altra mà, de manera que al sostindre la pantalla en la seua 
posició normal d'ús quede el més equilibrada possible. 

 
5) Elements addicionals 
• En alguns casos és aconsellable efectuar la subjecció de la pantalla per mitjà del seu 

adaptament a un casc de protecció. 
• En estos casos la unió serà tal que permeta abatre la pantalla sobre el casc, deixant lliure la 

cara de l'usuari. 
 
6) Vidres de protecció. Classes. 
• En estos equips podran existir vidres de protecció contra radiacions o plaques-filtre i vidres 

de protecció mecànica contra partícules volants. 
• Vidres de protecció contra radiacions:  
 
• Estan destinats a detindre en proporció adequada les radiacions que puguen ocasionar 

dany als òrgans visuals. 
• Tindran forma i dimensions adequades per a adaptar perfectament en el protector a qui 

vagen destinats, sense deixar buits lliures que permeten el pas lliure de radiació. 
• No tindran defectes estructurals o superficials que alteren la visió de usuàriament i 

òpticament neutres. 
• Seran resistents a la calor, humitat i a l'impacte quan s'usen sense cobrix-filtres. 
 
• Vidres de protecció mecànica contra partícules volants: 
• Són optatius i hi ha dos tipus; cobrix-filtres i antecristales. Els cubrefiltros se situen entre 

l'ocular filtrant i l'operació que es realitza a fi de prolongar la vida del filtre. 
• Els antecristales, situats entre el filtre i els ulls, estan concebuts per a protegir-ho (en cas 

de ruptura del filtre, o quan este es trobe alçat) de les partícules despreses durant 
l'escrostonat de la soldadura, picat de l'escòria, etc. 

• Seran incolors i superaran les proves de resistència al xoc tèrmic, aigua i impacte. 
 
• Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la 

utilització d'equips de protecció individual: 
 
• Ulleres de protecció, pantalla o pantalles facials: 
• Treballs de soldadura, toscats, esmerilats o polits i tall. 
• Treballs de perforació i burinat. 
• Talla i tractament de pedres. 
• Manipulació o utilització de pistoles grapadoras. 
• Utilització de màquines que al funcionar alcen borumballes en la transformació de 

materials que produïsquen borumballes curtes. 
• Arreplega i fragmentació de cascos. 
• Arreplega i transformació de vidre, ceràmica. 
• Treball amb doll projector d'abrasius granulosos. 
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• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
• Manipulació o utilització de dispositius amb doll líquid. 
• Treballs amb masses en fusió i permanència prop d'elles. 
• Activitats en un entorn de calor radiant. 
• Treballs amb làser. 
 
5.3. Tractament de residus 
 
 
5.3.1. Normes i continguts tècnics de tractaments de residus 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades 
(empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de 
l'evacuació dels residus de la construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament 
dels mateixos: 
 
a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, 
fraccionats, etc.:  Es preveurà un sistema d'evacuació per mitjà de camions contenidors a 
abocador. 
 
b) Restes de productes amb tractaments especials: 
 
• Vidres : Hauran de depositar-se en contenidors especials. 
• Ferralla : Haurà d'arreplegar-se en els llocs destinats amb este fi, i que són especificats en 

els 
• plans. 
• Fusta : Haurà d'arreplegar-se en els llocs especificats en els plans. Les que siguen sobrants 

d'obra  
• puguen ser reutilitzades s'arreplegaran degudament. Les que hagen de ser rebutjades 
• s'arreplegaran a muntó per a ser evacuades.  
• Fem orgànic: Haurà de depositar-se en contendores de fem, les quals es retiraran ben 

sovint. 
• Fibrociment: Haurà d'arreplegar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida per 

al material en l'obra, seguint les especificacions establides en la mateixa durant el seu 
trasllat per l'obra. 

 
5.3.2. Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades 
(empresa contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de 
l'evacuació de materials i substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al 
tractament dels mateixos: 
 
• Fibrociment: Haurà d'arreplegar-se conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la 

memòria de Seguretat i Salut. 
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• Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establides en les 
fitxes dels envasos del producte, o si no n'hi ha arreplegar-se conforme s'especifica en la 
fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i Salut.. 

• Quitrà : Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant, o si no 
n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica establida en la memòria de Seguretat i 
Salut. 

• Fibres : Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establides pel fabricant de 
lesmateixes, o si no n'hi ha conforme s'especifica en la fitxa tècnica. 

 
5.4. Condicions específiques d'índole tècnic en derrocaments 
 
NORMATIVA: 
 
• S'aplicaran obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que se citen en els 

apartats corresponents, relatius a les condicions d'execució en obra. 
 
 
EXECUCIÓ DEL PROCÉS DE DERROCAMENT: 
 
• La qualitat en l'execució i demolició de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció 

Facultativa, d'acord amb les normes de la bona pràctica de la construcció. 
 
5.5. Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb riscos especials 
assenyalats en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de treballs que no estant 
especificats en l'annex 2, després de la seua avaluació, adquirisquen tal consideració 
 
En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex 
II del RD 1627/97 els quals reproduïm: 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda 
d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments 
aplicats, o l'entorn del lloc de treball.  
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics supose un risc d'especial 
gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors siga 
legalment exigible.  
3. Treballs amb exposició a radiacions ionizantes per als que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.  
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.  
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra 
subterranis.  
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.  
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.  
10.Treballs que requerisquen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

 
O d'un altre tipus, com : 
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Treballs en tensió. 
Treballs en espais confinats. 
Treballs subaquàtics. 
Treballs en temperatures extremes. 
Treballs en atmosferes corrosives. 
Etc.. 
 

Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels 
mateixos. 
 
El que ací es reproduïx és el que normalment es dóna en totes les obres amb excavacions. 
 
Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'este Plec de Seguretat i Salut, es considera 
que en les unitats d'obra corresponents a : 
 

• Excavació.  
• Buidatges. 
• Execució de rases. 
• Estructures. 

 
Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de : 
 

Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda 
d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments 
aplicats, o l'entorn del lloc de treball.  
 

Pel que es requerix la presència de Recursos Preventius en les dites unitats d'obra.  
 
Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establides en la 
Memòria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per a les dites unitats d'obra 
s'han establit. 
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6. Condicions econòmic administratives 
 
6.1. Condicions específiques per a l'obra 
 
• Una vegada al mes, esta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria 

de seguretat s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establit en el 
Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat. 

• L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme 
s'estipule en el contracte de l'obra. 

• A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les 
partides que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió de mitjans 
auxiliars sense els quals l'obra no es podria realitzar. 

• En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i 
correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu 
abonament tal com s'indica en els apartats anteriors. 

• En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà esta proposició a la 
propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions 
d'Índole Facultatiu. 

 
6.2. Condicions específiques per al derrocament 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
A) Pagaments a l'Empresa Principal (contractista). 
L'empresari principal (contractista) haurà de percebre l'import de tots els treballs executats, 
previ mesurament realitzat conjuntament per este i la Direcció Facultativa, sempre que aquells 
s'hagen realitzat d'acord amb el projecte i les Condicions Generals i Particulars que regisquen 
en l'execució de l'obra. 
 
CRITERIS DE MESURAMENT 
 
B) Partides contingudes en projecte : 
Se seguiran els mateixos criteris que figuren en els fulls de l'estat de mesuraments. 
C) Partides no contingudes en projecte : 
S'efectuarà el seu mesurament, llevat de pacte en contra, segons figura en el Plec General de 
Condicions de l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
A) Preus contractats : 
S'ajustaran als proporcionats per l'empresari principal (contractista) en l'oferta. 
B) Preus contradictoris : 
Aquells preus de treballs que no figuren entre els contractats, es fixaran contradictòriament 
entre la Direcció Facultativa i l'Empresari Principal (Contractista), presentant-los este de mode 
descompost i sent necessària la seua aprovació per a la posterior execució en obra. 
C) Partides alçades a justificar : 
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El seu preu es fixarà a partir del mesurament corresponent i preu contractat o amb la 
justificació  de mà d'obra  i materials utilitzats. 
D) Partides alçades d'abonament íntegre : 
El seu preu està contingut en els documents del Projecte i no seran objecte de mesurament. 
E) Revisió de preus : 
Hi haurà lloc a revisió de preus quan així ho contemple el contracte subscrit entre la propietat i 
l'Empresari Principal (contractista), donant-se les circumstàncies acordades. 
 
6.3. Normes i criteris presos com a base per a realitzar els mesuraments, valoracions, 
certificacions i abonaments de les unitats d'obra 
 
Els mesuraments es realitzaran segons els criteris d'unitat de mesura definits per les taules 
següents i que són les establides en l'estat de mesuraments i pressupostos, seguint les 
recomanacions de l'INSHT : 
 
Criteris adoptats per al Mesurament d'EPIS 
 

Cascs de seguretat homologats  1,8 x NO x NA 

Cascs de seguretat il·luminació autònoma 1,2 x NO x NA  

Cascs de seguretat protectors auditius 1,2 x NO x NA 

Cascs de seguretat il·luminació + protectors  
auditius 1,2 x NO x NA 

Cascs classe e 1,1 x  NO x NA 

Pantalla de soldadura sustentació manual 3 x NOE x NA 

Ulleres antiprojectes 0,15 x NO x NA 

Ulleres antipols 0,18 x NO x NA 

Màscara antipartícules de retenció  mecànica 
simple 0,2 x NO x NA 

Màscara antipartícules amb filtre  recanviable 0,18 x NO x NA 

Màscara anti emanacions tòxiques 0,15 x NO x NA 

Filtre per a màscara antipols 30 x NOE 

Equip de respiració autònoma NOE 

Taponcillos antisoroll 0,48 x NO x NA 

Cascs protectors auditius 2 x NOE x NA 

Cinturó de seguretat classe a 1,5 x NOE x NA 

Cinturó de seguretat classe b NOE 

Cinturó de seguretat classe c 1 x NOE x NA 

Cinturó portaferramentes 0,36 x NO x NA 

Faixa protecció contra sobreesforços 1 x NOE x NA 
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Faixa anti vibratòria 1 x NOE x NA 

Monyiqueres anti vibratòries 1 x NOE x NA 

Guants de cuiro per a càrrega i descàrrega 3,6 x NO x NA = 36 

Guants de cuiro amb dors de loneta per a  
càrrega i descàrrega 3,7 x NO x NA = 37 

Manoples de cuiro 3,6 x NO x NA = 36 

Guants de cuiro amb malla metàl·lica 3 x NOE x NA = 150 

Guants de cuiro per a conductors 1 x NOE x NA = 50 

Guants impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38 

Guants de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 

Guants aïllants per a alta tensió NOE 

Guants aïllants per a baixa tensió NOE 

Bótes de seguretat 1,44 x NO x NA 

Bótes de sola antilliscant 1,44 x NOE x NA 

Sandàlies de seguretat 1,44 x NO x NA 

Plantilles antiobjectes punxants 1,44 x NOE x NA 

Bótes de goma o pvc de mitja canya 0,4 x NO x NA 
 

Bóta pantaló en goma o pvc 1 x NOE x NA 
 

Bóta de seguretat en goma o pvc de mitja 
canya 

0,4 x NO x NA 
 

Sabates de seguretat 1 x NOE x NA 
 

Manils impermeables 1,8 x NOE x NA 
 

Manils de cuiro 1,2 x NOE x NA 

Polaines de cuiro 3 x NOE x NA 
 

Polaines impermeables 3 x NOE x NA 
 

Deslizadores paracaigudes per a cinturons de  
seguretat NOE 

Trages impermeables per a zones plujoses 2,4 x NO x NA 

Trages de treball per a zones no plujoses 0,84 x NO x NA 

Trages de treball, bussos o mones NOE 

Comando impermeable 1 x NOE x NA 

Comando abric 1 x NOE x NA 
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Jupetí reflector NOE 

Bótes amb sola de cuiro per a artillers 1,44 x NOE x NA 

Jupetins salvavides 0,36 x NO x NA 
NO : Nombre d'obrers 
NA : Nombre d'anys 
NOE : Nombre d'obrers exposats 

 
 
Criteris adoptats per al Mesurament dels Servicis d'Higiene i Benestar 
 

Nombre de vestuaris amb bancs, cadires, 
perxes, etc : NO x 2 m2 

Nombre de taquilles 1,2 x NO 
Els m2 de Menjador requerits NO x 1,2 m2 

Número de calfa menjars 1 x cada 50 NO o 
fracció 

Nombre d'aixetes en l'aiguabeneitera 1 per cada 10 NO o 
fracció 

Nombre de dutxes en servicis  1 x 10 NO o fracció 
Nombre d'inodors en servicis 1 x 25 NO o fracció 
Nombre de calfadors de 100 litres 1x 25 NO o fracció 
Nombre de lavabos en servicis 1 x 10 NO o fracció 

NO : Nombre d'obrers/es 
 
 
En el document que forma part del Pressupost de Seguretat i Salut, denominats Mesuraments 
s'especifiquen aquests, per a les diferents Partides considerades. 
 
Aquelles unitats de Seguretat i Salut no previstes en el mateix, donaran lloc a l'oportuna 
creació d'un Preu contradictori, el qual s'aprovarà pel Coordinador de Seguretat i Salut, abans 
d'escometre el treball, conforme s'establix en aquest mateix Plec de Condicions Particulars per 
a esta obra. 
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,7 i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43, 44 46 48,50 i Sant Feliu 135 i 137

VALORACIO Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 Z090001 Ut CASC 1,97 10,000 19,70

Casc de seguretat amortitzable en deu usos (P - 1)

2 Z090002 Ut GRANOTA 14,11 10,000 141,10

Granota de treball d'una peça homologat per tractament de fibociment
qualitat 5/6 (P - 2)

3 Z090003 Ut GUANTS 5,14 20,000 102,80

Jocs de guants homologats per treballs amb amiant qualitat 5/6 (P - 3)

4 Z090004 Ut SABATES DE SEGURETAT 13,03 10,000 130,30

Joc de sabates de seguretat, amortitzable en dos usos (P - 4)

5 Z090005 Ut CINTURO DE SEGURETAT 2,82 10,000 28,20

Cinturó de seguretat de subjecció amortitzable en cuatre usos (P - 5)

6 Z090006 Ut ULLERES ANTIPOLS ANTIIMPACTE 10,51 20,000 210,20

Ulleres antipols antiimpacte (P - 6)

7 Z090007 Ut MASCARETA 25,00 30,000 750,00

Mascareta respiratòria antipols per tractament de amiant categoria
FFP3 (P - 7)

8 Z090008 Ut PROTECTOR AUDITIU 22,31 10,000 223,10

PROTECTOR AUDITIU  (P - 8)

9 Z090009 Ut CINTURO DE SEGURETAT ANTICAIGUDES 23,66 10,000 236,60

Cinturó de seguretat per caigudes, amortitzable en cinc usos (P - 9)

10 Z090010 Ut POLAINES 30,00 10,000 300,00

Polaines homologades per tractament de aminant qualitat 5/6 (P - 10)

TOTAL Sotscapitol 01.03.01 2.142,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 Z090101 Ut TANCA MOBIL 0,57 50,000 28,50

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (10 usos) (P - 11)

TOTAL Sotscapitol 01.03.02 28,50

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 03 SENYALITZACIO

1 Z090201 Ut CARTELL 60 COM 1,80 20,000 36,00

Cartell indicatiu de risc trinagular oircular de 60 cm de diamtre o base
(cinc usos) (P - 12)

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,7 i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43, 44 46 48,50 i Sant Feliu 135 i 137

VALORACIO Pàg.: 2

2 Z090202 Ut CARTELL ANUNCIADOR 10,62 20,000 212,40

Cartell anunciador amb llegenda de mssures fins a 2.00 x 1.00
realitzat sobre xapa metal·lica (cinc usos) (P - 13)

3 Z090203 Ut PLAFO 80 X 40 10,62 20,000 212,40

Plafó direccional normal 80x40cm ( cinc usos) (P - 14)

4 Z090204 Ut PLAFO 160 X 45 17,03 20,000 340,60

Plafó direccional normal de messures 160x45cm sobre planxa
metal·lica (5 usos) (P - 15)

5 Z090205 Ut BANDEROLA 1,35 20,000 27,00

Banderola d'avís i senyalització totalment col·locada (P - 16)

6 Z090206 Ut SENYAL TRANSIT 4,84 20,000 96,80

Senyal de tràfic pintada sobre bossa de plàstic i col.locada sobre
bastidor metàl·lic, amortitzable en tres usos. (P - 17)

TOTAL Sotscapitol 01.03.03 925,20

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 04 INST PROVISIONAL HIGIENE I BENESTAR

1 Z090301 Ut CASETA 112,69 2,000 225,38

Caseta monobloc de 250x125x245cm amb dues peces incorporades a
escollir entre placa turca o inodor de tanc baix, amortitzable en deu
usos totalment col·locada (lloguer mensual) (P - 18)

2 Z090302 Ut PENJADOR 1,88 2,000 3,76

Penjador en cortines per dutxes i wc totalment col·locat (lloguer
mensual) (P - 19)

3 Z090303 Ut CABINA DESAMIANTAT 105,00 10,000 1.050,00

Lloguer diari de cabina de desamiantat de tres moduls  (P - 20)

4 Z090304 Ut FILTRE 35,00 10,000 350,00

Lloguer diari de aspitador de filtre absolut  (P - 21)

5 Z090305 Ut DEPRESOR 30,00 10,000 300,00

Lloguer diari de depresor (P - 22)

TOTAL Sotscapitol 01.03.04 1.929,14

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 05 FORMACIO SEGURETAT

1 Z090401 H FORMACIO 30,00 5,000 150,00

Xerrada de seguretat i salut en el treball (1 hora) (P - 23)

2 Z090402 H TECNIC EN FORMACIO 16,26 5,000 81,30

Tècnic de seguretat en formació (P - 24)

TOTAL Sotscapitol 01.03.05 231,30

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT

Sotscapitol 06 MEDICINA PREVENTIVA

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,7 i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43, 44 46 48,50 i Sant Feliu 135 i 137

VALORACIO Pàg.: 3

1 Z090501 Ut FARMACIOLA 25,00 1,000 25,00

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris (cinc usos)
(P - 25)

TOTAL Sotscapitol 01.03.06 25,00

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,7 i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43, 44 46 48,50 i Sant Feliu 135 i 137

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.03  ESTUDI BASIC SEGURETAT I SALUT 5.281,14

Obra 01 Pressupost 001 5.281,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.281,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 5.281,14

5.281,14

EUR
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ENDERROC L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Sant Feliu)
C/Pompeu Fabra 3,5,7 i 9,
C/ Planes 20
C/ Valeta 33,35,39,41, 43, 44 46 48,50 i Sant Feliu 135 i 137

PRESSUPOST SEG I SALUT  D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 5.281,14

13 % DESPESSES DESPESSES GENERALS SOBRE 5.281,14...................................... 686,55

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.281,14................................................................... 316,87

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 6.284,56

21 % IVA SOBRE 6.284,56................................................................................................... 1.319,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 7.604,32

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set mil sis-cents quatre euros amb trenta-dos cèntims

barcelona, 13 de gener de 2017

Ricard Giro Sobrevias
Arquitecte Tècnic
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