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Vallès Oriental

Ajuntament
de Canovelles

TREBALLS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA TONA DEL MUNICIPI DE
CANOVELLES

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I TÈCNICA

1.- Objecte de la Memòria
L’objecte de la present memòria valorada és la definició dels treballs necessaris per tal de portar a
terme el manteniment i reparació, així com substitució quan sigui necessari, del paviment de la pista
esportiva del pavelló de Ca la Tona del municipi de Canovelles.

2.- Promotor
Actua com a promotor l’Ajuntament de Canovelles (Vallès Oriental), amb domicili a la plaça de
l’Ajuntament, número 1 codi postal 08420 NIF P0804000H.

3.- Projectista

4.- Adequació al planejament. Compliment dels paràmetres urbanístics
Segons la revisió del Pla d’Actuació Urbanístic i modificacions puntuals del Pla General
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de
data 13 de setembre de 1995 (text refós aprovat el 13.12.1995, executivitat 5.2.1996 DOGC núm.
2164), el terreny objecte d’actuació està situat en sòl classificat com urbà destinat a sistema
d’equipament.
La intervenció prevista, s’adapta i compleix amb els paràmetres urbanístics vigents a la zona, ja
que no varia la seva edificabilitat, l’ús es troba dintre dels usos admesos, ni es modifica cap altre
paràmetre urbanístic, i per tant es pot determinar que la intervenció prevista compleix amb la
Normativa Urbanística municipal vigent.

5.- Antecedents. Estat actual. Condicionants
L’actual pista de joc del pavelló de Ca La Tona presenta falta de planeïtat i existència
d’irregularitats en la seva superfície que no permeten el desenvolupament de la pràctica esportiva
amb seguretat pels usuaris i usuàries de l’equipament municipal. Les esmentades patologies, com
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El tècnic redactor de la present memòria valorada és Francesc Guillén Pérez, arquitecte tècnic
col·legiat CAATEEB número 9.623, amb NIF 52.153.060-P, dels Serveis Tècnics Municipals de
l’Ajuntament de Canovelles.
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desconxats, fissures i deformacions són conseqüència pel pas del temps i l’ús continu de la
mateixa.
Les obres a realitzar descrites en la present memòria valorada, es consideren tècnicament
senzilles i d’un abast molt acotat i de poca complexitat, que poden qualificar-se com a una
reparació menor.
Les esmentades obres, tenen caràcter de conservació i manteniment, i tenen per objectiu mantenir
la funcionalitat a la pista de joc de l’equipament, així com, de retruc, pal·liar els efectes de les
humitats existents localitzades en vàries ubicacions de la superfície de joc.
Estudiada i valorada la situació existent, es considera que, la solució tècnicament viable per temps
(l’afectació envers als usuaris seria molt acotada) i abast econòmic, consisteix en la reparació i
manteniment i substitució quan sigui necessari de l’actual superfície de la pista de joc per un altre
tipus de terra tècnic que mantingui intactes totes les seves característiques tècniques i normatives
d’aplicació per la pràctica esportiva.

6.- Condicionants i característiques de l’emplaçament i l’entorn físic
El pavelló de Ca La Tona es troba a tocar de l’Ajuntament amb un entorn d’espais enjardinats
(bosc urbà de Ca La Tona), i amb accés rodat exclusiu mitjançant un vial que acaba, amb cul de
sac davant l’entrada principal del pavelló.

El Pavelló té una forma rectangular, amb una superfície construïda en planta de 1365,00 m², i
superfície útil de pista de 981,39 m², amb el seu eix longitudinal orientat de nord a sud.
L’edifici és la típica construcció per a equipament esportiu d’aquestes característiques, estructura
metàl·lica per salvar les grans llums i coberta lleugera a base de xapa metàl·lica prelacada.
Actualment es realitzen diverses activitats esportives relacionades amb l’esport escolar i federat,
així com puntualment de caire cultural.

8.- Descripció de les obres . Solucions adoptades
-

Descripció de la solució adoptada:
La intervenció es centra bàsicament en la reparació i substitució de l’acabat de paviment de la
pista poliesportiva del pavelló de Ca La Tona, situat al costat de l’Ajuntament de Canovelles,
per un tipus de terra tècnic que garanteixi la seva indeformabilitat durant un mínim de 12 anys
tot i les condicions pre-existents d’humitat molt alta (presència d’un nivell d’humitat constant
fins el 12%, humitat de capil·laritat constant a la base de formigó, inundacions o problemes de
condensació per manca d’aïllament de l’envolvent de l’edifici) i que mantingui intactes totes les
seves característiques tècniques i normatives d’aplicació per la pràctica esportiva amb
seguretat.

-

Tipus d’intervenció:
El tipus d’intervenció es concentra únicament en el paviment de la pista, sent la seva reparació,
manteniment i substitució, necessària pel seu correcte servei i funcionament.
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7.- Característiques de l’edifici i ús de l’equipament
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-

Ús característic del local:
El local té l’ús d’equipament esportiu.

-

Programa funcional:
A continuació es fa una relació del programa funcional del local, amb les seves superfícies útils
afectades per la present memòria valorada:
Superfícies útils

-

Pista poliesportiva

981,39 m²

Superfície útil Total

981,39 m²

Superfície Construïda Total

981,39 m²

Accessos:
L’accés a la pista es realitza a través de dues entrades als dos extrems de la façana est del
pavelló, des de la plaça a la que dona front dita façana.

-

Evacuació:
El sistema d’evacuació principal de l’edifici es realitza a través de les mateixes dues portes
d’accés, més una tercera d’emergència ubicada a la façana sud que dóna directament a un
espai obert dintre del bosc urbà de Ca La Tona. Cal destacar però que la reparació que es
detalla en la present memòria valorada ni influeix ni modifica aquest sistema.

-

Treballs:

-

1.

Arrencada del paviment vinílic existent

2.

Transport a abocador del material extret

3.

Preparació del suport amb màquina de polir eliminant impureses

4.

Col.locació del nou paviment vinílic

5.

Pintat de línies de joc i escut central

Prescripció tipus de paviment a col.locar:
Paviment vinílic multiesport, de 7,35 mm de gruix, constituït per un complex de superfície en
vinil plastificat, calandratge, premsat amb superfície gofrada i reforçada per un complex no
teixit de malla de fibra de vidre i associat a una subcapa de doble densitat i alta densitat de
cèl·lules tancades. Integra una capa tèxtil al revers d'escuma. Paviment amb garantia mínima
de 12 anys certificada pel fabricant conforme el nou paviment manté les seves característiques
físiques i sense deformacions amb presència d'humitat constant a la base <= 12%. L'absorció
d'impacte segons UNE-EN 14808 és de 38%. Compleix l'exigència de la norma UNE-EN 14904
amb la categoria P1. Alçada rebot de la pilota segons UNE-EN 12235 de valor >= 90%. Té
tractament fotorreticulat (antibrutícia, anticremades, lliscament controlat) aplicat en fàbrica que,
a més, elimina presència de Covid-19 en superfície en més d'un 99% en menys de 2h. Instal·lat
en soleres amb alt nivell d'humitat (sense embassament) provoca que la capa tèxtil de revers
actuï amb adhesiu poliuretànic conformant el sistema evitant problemes per presència
d'humitat. Les juntes han d'anar termosoldades. Segons CTE - 2010 compleix el requeriment
de resistència a el foc (Bfls1). Activitat antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibició del
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Els treballs necessaris per tal de portar a terme l’actuació sobre del paviment són els següents:
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creixement segons ISO 22196> 99%. De 2 colors a triar per la D.F., un color a les àrees de joc i
el perímetre de la pista i un altre color a la resta de la pista, amb marcatge CE i DDP
(declaració de prestacions) segons Reglament UE 305/2011.

9.- Normativa
Ens trobem davant del supòsit dels apartats b) i c) de l’article 12 i en l’article 34 del Decret 179/1995,
de 30 d’octubre, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), pel que tècnicament
no cal procedir a la redacció d’un projecte d’obres degut a la poca complexitat tècnica dels treballs a
realitzar.
Atès lo anteriorment esmentat, es considera suficient la present memòria valorada i un estudi
bàsic de seguretat i salut com a document complementari.
-

En relació a la LOE i al CTE

Les prestacions del local s'estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques
del CTE, i s'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els
llindars establerts al CTE.
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi tècnic
d'edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de l'observança del Decret
21/2006, d’ecoeficiència en els edificis.
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències
bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és necessari
justificar que s'assoleixen les mateixes prestacions.

Funcionalitat

Condicions

Utilització

Segons normativa específica

Accessibilitat

Segons normativa específica

Telecomunicacions Segons normativa específica
Requisits bàsics LOE
Seguretat

Habitabilitat

Exigències bàsiques CTE

Estructural

SE 1 i SE 2

En cas d’Incendi

SI 1 a SI 6

D’utilització

SU 1 a SU 8

Salubritat

HS 1 a HS 5

Estalvi d’energia

HE 1 a HE 5

Protecció del soroll

HR

No es defineixen prestacions acordades entre promotor i projectista que superin els llindars del
CTE. No es defineixen limitacions d’ús en el conjunt de l’edifici ni en cada dependència i/o
instal·lació.
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Requisits bàsics LOE
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-

Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions

- Funcionalitat: Utilització
Es compleix amb la normativa específica per usos de l’edifici que garanteix el requisit bàsic
d’utilització, segons la LOE, de tal manera que la disposició i dimensió dels espais i la
dotació d’instal·lacions, facilitin l’adequada realització de les funcions previstes en el local
(art. 3.a.1 LOE). La intervenció millora la utilització de la pista ja que soluciona les seves
deficiències.
- Funcionalitat: Accessibilitat
L’actuació prevista no modifica els paràmetres d’accessibilitat de l’edifici, tot i això es
compleix amb la normativa específica garantint el requisit bàsic d’accessibilitat: D. 135/95, i
concretament els articles 19-Accesibilitat exigible als edificis d’ús públic, art. 20-Accesibilitat
des de l’exterior i mobilitat vertical en els edificis d’ús públic, i 21-Mobilitat horitzontal entre
espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d’ús públic.
- Funcionalitat: Accés als serveis de telecomunicacions
No és d’aplicació degut a la natura i abast limitat de la present memòria valorada.
- Funcionalitat: Accés al serveis postals
No és d’aplicació degut a la natura i abast limitat de la present memòria valorada.
- Seguretat Estructural
No s’afecta de cap manera a l’estructura, no és d’aplicació.
- Seguretat en cas d’incendi

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l’incendi pel seu interior.
L’exigència per a terres en recorreguts normals és una tipologia EFL i les característiques
del material proposat és una BFL-S1, condicions millors en quan a la propagació de
l’incendi.
S’adjunta fitxa justificativa del compliment en edificis de pública concurrència.
- Seguretat d’utilització
· SU 1 Caigudes
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels
desnivells, les característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres
compliran el DB SU 1.
Justificació SU 1;
Resbaladicitat dels paviments: Edificis de pública concurrència tenen classe 1
d’acord amb taula 1.2:
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La intervenció garanteix el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i protegir els
ocupants del local dels riscos originats per un incendi, complirà amb els paràmetres
objectius i els procediments del Document bàsic DB SI, per a la única exigència bàsica
d’aplicació:
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La classe és la 1, amb una resistència al lliscament exigible de 35<Rd<45

-

No tindrà juntes amb un ressalt superior a 4 mm.

-

Desnivells inferiors a 5 cm, es resoldran amb pendent inferior al 25%

-

Zones de circulació de persones, el paviment no presentarà perforacions o forats
superiors a 1,5cm de diàmetre.

-

Les barreres per delimitar zones de circulació, tindran una altura de 80 cm com a
mínim.
Desnivells:

-

A la present actuació no es generen desnivells que puguin donar lloc al compliment
d’aquesta prescripció.

· SU 2 Impacte o enganxada
-

Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements
fixos o practicables de l'edifici, d'acord amb DB SU 2. A tal efecte en zones de
circulació les parets no tindran elements sortints que no arranquin del terra i que
volin més de 15 cm entre 15 cm i 2,20 m d’alçada i que presentin risc d’impacte.

- Protecció enfront de la humitat
L’àmbit d’aplicació del DB HS 1 s’emmarca en els murs i sòls que estan en contacte amb
el terreny, i als tancaments que estan en contacte amb l’aire exterior, façanes i cobertes.
L’objecte de la present memòria valorada és la renovació del paviment de la pista, però
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Discontinuïtats:
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sense modificar el paviment de formigó de base existent ni del terreny que hi ha sota, per
tant no s’actúa en aquells elements que s’especifiquen en aquest apartat.
- Protecció enfront del soroll
Pel tipus d’intervenció que es projecta no és d’aplicació
- Estalvi d’energia
No es d’aplicació a la present rehabilitació.
- Ecoeficiència
No es d’aplicació el Decret 21/2006 d’adopció de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els
edificis, ja que s’inclou dintre dels àmbits definits en l’article 1.1.

10.- Pressupost
S’adjunta a la present memòria estat d’amidaments i pressupost estimatiu de les obres. Segons
aquest:
el Pressupost d’Execució Material, PEM, de les obres de la present Memòria puja a la quantitat de
58.875,55 € (cinquanta-vuit mil vuit-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims
d’euro).
el Pressupost d’Execució per Contracta, PEC, (21% d’IVA inclòs) de les obres de la present Memòria
puja a la quantitat de 84.774,90 € (vuitanta-quatre mil set-cents setanta-quatre euros amb noranta
cèntims d’euro).

Es preveu un termini aproximat de 3 setmanes per a l’execució de les obres definides a la present
memòria valorada, a comptar a partir de la data del replanteig.
L’incompliment del termini assenyalat donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que
estableix l’article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que l’Ajuntament de Canovelles hagi
de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual.

12.- Seguretat i Salut
Annex a la present memòria valorada s’incorpora un estudi bàsic de seguretat i salut a partir del
qual el contractista haurà de redactar el Pla de Seguretat i Salut que haurà de ser aprovat pel
Coordinador de Seguretat en Fase d’Execució de l’Obra.

13.- Gestió de residus
Es donarà compliment a tot el que es preveu en els Decrets 161/2001 i 89/2010, així com al Reial
Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i
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11.- Termini d’execució
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Recursos de Catalunya (PRECAT20), relatius al tractament i regulació dels enderrocs, runes i d’altres
residus que es destinin a l’abandonament.

13.- Obra complerta
La memòria de referència inclou una obra complerta, susceptible de ser lliurada per a l’ús general,
contenint els elements necessaris per a la utilització correcta de l’obra, sense perjudici de les
ampliacions que posteriorment es puguin dur a terme; donant-se compliment a allò indicat a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

14.- Proposta de classificació del contractista
D’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que els treballs objecte de la present memòria comportaran un contracte
d’obres inferior a 500.000 €, no és exigible la classificació empresarial del contractista adjudicatari.

15.- Termini de garantia
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Es fixa un termini de garantia de l’obra de 12 (DOTZE) mesos, als efectes de l’assenyalat a l’article
243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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TREBALLS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA TONA DEL MUNICIPI DE
CANOVELLES

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE
SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

INDEX
1. Introducció

3. Riscos més freqüents A l´obra
3.1 Descripció de l’obra.
3.2 Relació dels treballs a efectuar.
3.3 Relació de mitjans materials, maquinària i eines a utilitzar.
3.4 Identificació i avaluació dels riscos
4. Mesures preventives de caràcter general
5. Disposicions específiques de seguretat i salut durant l´execució de les obres
6. Equips de protecció col·lectiva
7. Equips de protecció individual
8. Condicions d´índole facultativa
9. Plec de condicions
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2. Drets i obligacions
2.1 Dret a la protecció enfront als riscos laborals.
2.2 Principis de l’acció preventiva.
2.3 Avaluació dels riscos.
2.4 Equips de treball i mitjans de protecció
2.5 Informació, consulta i participació dels treballadors.
2.6 Formació dels treballadors
2.7 Mesures d’emergència.
2.8 Risc greu e imminent
2.9 Documentació.
2.10 Coordinació d’activitats empresarials.
2.11 Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
2.12 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
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La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per a establir un adequat nivell
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
La llei estableix un marc legal a partir de com les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els
aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.
Són les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures mínimes que
han d’adoptar-se per a l’adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades
a garantir la utilització pels treballadors en el treball d’equips de protecció individual que els
protegeixin adequadament d’aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin
evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o
l’adopció de mesures d’organització en el treball.
L’objecte del present estudi bàsic és descriure les mesures de protecció a dur a terme per a la
prevenció de qualsevol tipus d’accident, així com el compliment de la normativa vigent segons
RD1627/97, de 24 d’octubre, i el RD 171/2004 per als treballs d’instal·lació de sistemes d’elèctrics,
obra de paleta i similars.
És especialment, el RD 1627/1997, i el seu article 7 concernent al Pla de Seguretat i Salut (PSS)
que el contractista a de elaborar i lliurar al Coordinador de Seg. I Salut de l’obra per a la seva
aprovació.
D’aquesta manera, s’integra en la memòria valorada, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al inici de les
obres, per a la seva aprovació i al inici dels tràmits de Declaració d’Obertura del centre de treball
davant l’Autoritat Laboral.

2. Drets i obligacions
2.1 Dret a la protecció enfront als riscos laborals.
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. A
aquest efecte, 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 següents en matèria d'avaluació de riscos,
informació, consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
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2.3. Avaluació dels riscos.
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. Igual avaluació haurà de fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les
substàncies o preparats químics i de l'acondicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la
qual van ser concebuts o a les seves possibilitats.
Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions.
Control deficient en l'explotació.
Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.
Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en els
següents punts:
Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la seva
manera de funcionament i d’ús.
Es poden donar riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels varis moviments que realitzin
les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.
Sigui colpejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
Ser colpejat per elements de la màquina que resultin projectats.
Ser colpejat per altres materials projectats per la màquina.
Es poden donar riscos no mecànics tal com els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Les activitats de prevenció haurien de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadeqüació a les
finalitats de protecció requerits.
2.4. Equips de treball i mitjans de protecció.
Quan la 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:
La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
Plaça Ajuntament, núm.1. 08420 Canovelles Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02
www.canovelles.cat a/e: ajuntament@canovelles.cat
NIF: P0804000H

Codi Validació: 7NAPEDL9T3FQAECWLRE3SCW3C | Verificació: https://canovelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 69

2.2. Principis de l’acció preventiva.
L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis
generals:
Evitar els riscos.
 Avaluar els riscos que no es poden evitar.
 Combatre els riscos a l'origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de
treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.
Adoptar 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.
 Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador.
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Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels
treballadors específicament capacitats per a això.
L'empresari haurà de 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.
2.5. Informació, consulta i participació dels treballadors.
L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:
Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.
Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els
llocs de treball, en matèria de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.
2.6. Formació dels treballadors.
L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i
adequada, en matèria preventiva.

2.8. Risc greu e imminent.
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de
les
mesures adoptades en matèria de protecció.
Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels
seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició, d'adoptar les mesures
necessàries per a evitar les conseqüències d'aquest perill.
2.9. Documentació.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.
Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.
2.10. Coordinació d’activitats empresarials.
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 sobre prevenció de riscos laborals.
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2.7. Mesures d’emergència.
L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència
de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar
les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels
treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.
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2.11. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la
protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic
conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o
sensorial, siguin específicament sensibles als riscos derivats del treball.
2.12. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de
les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut
en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat
professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva
formació i les instruccions de l'empresari.
Els treballadors, conforme a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, hauran de:
Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines,
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans
amb els quals desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.

3.1. Descripció de l’obra.
L’obra consisteix en la reparació i manteniment o en el seu cas, substitució del paviment de
la pista poliesportiva del pavelló de Ca la Tona al municipi de Canovelles segons assenyala
la memòria valorada.
Les obres es realitzen a l’interior, per tant, la mateixa envolvent del pavelló farà de limitador a
l’accés de persones alienes utilitzant les portes per l’accés. La zona d'aprovisionament de
materials i eines se situarà en un espai de l’interior del recinte, apte i consensuat amb totes les
parts afectades, també es fixarà algun espai a l’exterior tancat per acopiar tant runa com .
Mà d’obra prevista.
Es preveu una quantitat variable de treballadors en funció de les fases i progrés de l’obra, amb un
mínim de dos i un màxim de sis.
Accés a les obres.
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a l’obra.
Els accessos estan tancats, amb avisadors o vigilats permanentment quan s’obri.
Els treballadors accediran pel circuit senyalat com a tal dins el recinte esportiu.
Previ a la iniciació dels treballs en l'obra, es condicionaran i protegiran els accessos, senyalitzant
convenient els mateixos i protegint el contorn d'actuació amb senyalitzacions del tipus: PROHIBIT
APARCAR EN LA ZONA D'ENTRADA DE VEHICLES / PROHIBIT EL PAS DE VIANANTS PER
ENTRADA DE VEHICLES / ÚS OBLIGATORI DEL CASC DE SEGURETAT / PROHIBIT EL PAS A
TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA / etc.
La zona afectada es tancarà a l'accés de persones alienes.
3.2. Relació dels treballs a efectuar.
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3. Riscos més freqüents a l’obra
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Treballs de protecció i senyalització
Treballs de retirada del paviment existent.
Treballs de preparació del paviment
Col·locació del nou paviment
Fase de l´obra
- Replanteig de l'obra
- Descàrrega/Càrrega d’elements i material necessaris
- Acopi de material
- Protecció dels espais i elements
- Retirada del paviment
- Polit i preaparació de la superfície
- Col·locació del paviment nou
- Repassos

3.3. Relació de mitjans materials, maquinària i eines a utilitzar.

Identificació i avaluació dels riscos
Presenten els següents riscos:
- caigudes al mateix nivell
- caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats
- projecció de material sobre els ulls, fragments o partícules
- cops amb objectes o eines (talls)
- sobreesforços
- inhalació o ingestió de substancies nocives
Les mesures preventives a prendre són:
1. Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
2. Revisió i manteniment periòdic.
3. Ordre i neteja dins l’àmbit d’obra
4. Preparació i manteniment de les superfícies de treball i organitzar les zones de pas i
emmagatzematge.
5. No balancejar les càrregues suspeses, i transportar-les dins l’embolcall o flexos
originals
6. Evitar processos de tallat de material a l’obra
7. Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall a les proximitats dels llocs de treball
en els que s’utilitzen productes inflamables.
8. Assegurar una bona il·luminació facilita unes correctes condicions de treball. En els
llocs de treball haurà de disposar-se d’una il·luminació artificial mínima de 100 lux,
mesurada a 2 metres del terra i a efectuar mitjançant portallums estancs amb reixeta de
protecció de la bombeta, amb mànecs aïllants i alimentats amb una tensió de seguretat de
24V. S’haurà de col·locar a una alçada mínima de 2,50 m, de tal forma que no produeixi
perills afegits, així com enlluernaments, ombres molestes i fortes contres de llum que
impossibiliten la percepció correcte dels objectes.
9. Tots els elements auxiliars han de complir amb les condicions de fabricació i muntatge
expressades en apartats anteriors.
10. Es prohibeix fumar o menjar dins l’àmbit de l’obra.
11. En cap cas hauran d’utilitzar-se en aquests treballs màquines que puguin produir
espurnes.
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Mitjans materials:
Carretilles per transportar el material
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12. Tant a les zones de trànsit com de treball hauran de mantenir-se netes de restes que
puguin donar lloc a lliscades i caigudes al mateix nivell.
13. Han de disposar-se i usar-se quan siguin necessaris els següents equips de protecció
individual certificats conforme a les següents normes:
- casc de seguretat, conforme EN 397
- calçat de seguretat, conforme EN 345
- guants de protecció contra riscos mecànics, conforme EN 388
- ulleres de protecció ocular, conforme EN166
- sistema de subjecció, conforme EN358
- sistema anticaigudes, conforme EN363
- roba adequada

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc.), així
com les mesurespreventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de
seguretat, ús obligatori de guants, etc.).
S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material i eines.
Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de
protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus,
casc de protecció per al cap i roba de treball.
El transport d'elements pesats es farà sobre carretó de mà i així evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant
les zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició
inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els treballs convenientment serà adequada i oscil·larà com a
mínim entorn dels 100 lux.
Les vies i sortides d'emergència haurien de romandre expedits i desembocar el més directament
possible en una zona de seguretat.
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin
il·luminació haurien d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot
moment per personal amb la suficient formació per a això.

5. Disposicions específiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció
facultativa.
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4. Mesures preventives de caràcter general
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Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per
la direcció facultativa.
En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en l'estudi desenvolupat en la present memòria valorada, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra.
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent per comunicar l'obertura del centre de treball.

6 Equips de protecció col·lectiva
Es tancarà el recinte d’obra, i als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals
normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE
CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES". Els treballs de construcció de la
tanca d’obra, també es senyalitzaran amb tanques mòbils i senyalització de trànsit.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Es farà ús dels mitjans de extinció d’incendis del pavelló per a atacar el foc, extintors i BIE’s.
S’haurà de donar les instruccions precises al personal de les normes d'evacuació en cas d'incendi
i serà necessària la existència de personal entrenat en el maneig de mitjans d'extinció d'incendis.
Senyalitzacions.

Protectors del cap.
- Cascos de seguretat homologats, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb
la finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics.
- Protectors auditius homologats (acoblades o no als cascos de protecció).
- Ulleres homologades de muntura universal contra impactes i antipols.
- Mascaretes antipols amb filtres protectors.
Protectors de mans i braços.
- Guants homologats contra
Protectors de peus i cames
- Calçat homologat.

8. Condicions D’ÍNDOLE facultativa
El projectista.
Segons l'Art.8 del RD1627/1997, i de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els
principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut prevists en el seu article 15, han
estat presos en consideració pel projectista en les fases de concepció, estudi i elaboració de la
present memòria valorada i en particular en prendre les decisions constructives, tècniques i
d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que es
desenvoluparan simultània o successivament estimar la durada requerida per a l'execució
d'aquests diferents treballs o fases del treball.
Coordinador de seguretat i salut.
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7. Equips de protecció individual
En general cal que tots els treballadors que manipulin el fibrociment, han d’anar amb l’equipació
específica i seguir el protocol d’entrada i sortida de la zona de treball que marca la normativa.

Ajuntament
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L'Art.3 del RD 1627/97 recull la “Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut”.
Més en concret, s'han de designar dues figures.
Una, el coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'elaboració de projecte. El promotor
designarà a una persona que exerceixi aquesta labor quan en l'elaboració del projecte d'obra
intervinguin diversos projectistes. En el nostre cas, no aplica en tractar-se d’una memòria
valorada.
Addicionalment, es designa el coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució
d'obra.
S'especifiquen les seves funcions en l'Art. 9 del RD 1627/1997.
En tenir previst que intervinguin en l'execució de l'obra, a més de l'empresa principal, treballadors
autònoms i subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designarà un coordinador en
matèria de seguretat i salut que coordinarà durant l'execució de l'obra.
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de
coordinador.
En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l'execució del
pla de seguretat i salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d'est, deixant constància
escrita en el llibre d'incidències.
Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part de
l'empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en l'estudi de seguretat.
Revisarà periòdicament, segons els pactes, les certificacions del pressupost de seguretat preparat
per l'empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents
l'incompliment per part d'aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present
pla.

Contractistes i sot contractistes.
El contractista, i sotcontractista (si fos necessari), estaran obligats a:
Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i en particular:
- El manteniment de l’obra en bon estat de neteja.
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació.
- La manipulació de diversos materials i la utilització de mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de les obres, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de
materials, en particular si es tracta de matèries perilloses.
- L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.
- La recollida de materials perillosos utilitzats.
- L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diversos
fases de treball.
- La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra.
- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
Complir i fer complir al seu personal les disposicions establertes en el Pla de Seguretat i
Salut.
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Estudi de seguretat i salut / Estudi Bàsic de seguretat i salut.
En els Art. 3,4, 5 i 6 del RD 1627/1997 es determinen els motius de l'obligatorietat de l'existència
d'aquests documents, així com de la seva composició.
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Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la
Llei de PRL, així com complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del RD
1627/1997.
Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a seguretat i salut.
Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l’obra.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de
Seguretat i Salut. A més a més respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
d’incompliment de les mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sot contractistes.

Llibre d'incidències.
Segons l'art. 13 del RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, en cada centre de treball existirà, amb
finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de
fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
El llibre d'incidències serà facilitat per:
El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.
L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions públiques.
El llibre d'incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l'obra, estarà a poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació
de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció
facultativa de l'obra, els contractistes i sot contractistes i els treballadors autònoms, així com les
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, els qui podran fer
anotacions en el mateix, únicament relacionades amb la inobservança de les instruccions i
recomanacions preventives recollides en el present pla de seguretat i salut.
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Pla de seguretat i salut en el treball.
L'Art. 7 del RD 1627/1997 defineix les seves característiques.
El Pla de Seguretat i Salut que analitza, estudia i complementa l'Estudi de Seguretat, consta dels
mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previst pel constructor,
respectant fidelment el plec de condicions.
Aquest Pla aquesta segellat i signat per persona competent de l'empresa Constructora.
L'aprovació expressa del pla queda plasmada en acta signada per tècnic competent que ho aprovi
i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel
promotor/contractant amb igual qualificació legal.
Aquest Pla de seguretat una vegada aprovat, es presentarà, juntament amb la comunicació
d'Obertura del Centre de Treball, en la delegació o adreça de treball de la província en què va a
construir.
A més, els contractistes i els sotcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sotcontractistes.
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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 estarà obligada a remetre en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de la província en la qual es realitza l'obra.
Igualment, haurà de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest.

Normativa legal d’aplicació General:
- R.D. 396/2006 de 31 de març pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs d’exposició a l’amiant.
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud Laboral en
las Obras de Construcción.
- Ley 31/1995 de Noviembre de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D. 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.
- R.D.171/2004 que desenvolupa el art. 24 de la LPRL en materia de coordinació d’activitats
empresarials.
- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. Reforma del marco normativo de prevención de riesgos
laborales.
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo. Modificación del RD 39/1997, de 17de enero, Reglament de los
Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposicions mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
- Convenio específic de l’empresa, en tot el referent a Seguretat e Higiene en el Treball.
- Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación Convenio O.I.T.
- R.D. 555/1986 de 21 de Febrero. Implantación de la obligatoriedad de elaborar Estudios y Planes
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modificación parcial: R.D. 84/1990 de 19 de Enero de 1990.
- O.M. 20 de Septiembre de 1986. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las
que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Legislació en matèria de Seguretat i Salut de les diferents Comunitats Autònomes i Ordenances
Municipals.
Condicions Ambientals dels Llocs de Treball:
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares de
Trabajo.
- R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición a ruido durante el trabajo.
- O.M. 9 de Abril de 1986. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al Cloruro de Vinilo.
Utilització dels Equips de Treball:
- R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de Equipos de Trabajo.
- R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento.
- O.M. 23 de Mayo de 1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. Modificaciones
BOE 7 de Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de 1981.
- R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en la Máquinas. Modificaciones R.D.590/1989 y O.M. última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
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9. Plec de condicions
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- RD 2177/2004 de 12 de Noviembre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para
la
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo en materia de trabajos
temporales en altura.
- UNE EN 363. Equipos de protección individual contra la caída de alturas, sistemas anticaídas.
- RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre
máquinas, y modificación posterior realizada por el RD 56/1995.
- ITC - MIE – MSG. Maquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizado. O. 8 de
Abril de 1991.
Equips de Protecció Individual (EPI’s):
- R.D. 773/1997 de 30 Mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los Equipos de
Protección Individual.
- R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de
los
Equipos de Protección Individual. Modificado por O. de 16 de Mayo de 1995 y por R.D. 159/1995.

Activitats especifiques:
- R.D. 314/2006 de 17 de Marzo. Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de
enero de 2008.
- R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias.
- R.D. 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- R.D. 1027/2007 de 31 de Julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- RD 487/1997 de 14 de Abril. Manipulación individual de cargas.
- NTP 207 Plataformas eléctricas para trabajos en altura
- UNE EN 363. Equipos de protección individual contra la caída de alturas, sistemas anticaídas.
- ORDEN 8-IV-91 y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de
Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997.
- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la
93/44/CEE para la elevación de personas.
- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
- Código Técnico de la Edificación (CTE) y Normas Técnicas.
Varis:
- R.D. 1403/1978. Cuadro de Enfermedades Profesionales.
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Señalització:
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad
en el trabajo.
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Annex núm. 1
Reportatge fotogràfic
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Annex núm. 2
Fitxa justificació CTE

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

ÀMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports,
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm Ǿ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Estructura general

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28

h > 28m

R90

R120

R180

En escales protegides

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestíbul d’independència

 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

CO
BE
RTE
S

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:
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Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

especial alt
Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Horitzontal (m)
>2,5
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
Vertical (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.)
• Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m²
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus,
espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.
•
Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120
•
Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a
traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici.
Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols
•
2
Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m per materials de revestiment i de mobiliari fix.
•
No existeixi en aquest espai cap zona habitable
•
• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.
• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.
Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Plantes soterrani
EI 120
(EI 180 si h > 28)

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

Caixa escènica

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

DGPEIS/Servei de Prevenció

no s’admet


Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.


Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors
2
Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m )

Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari)


Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial
Ventilació o control de fums
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
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Sectors d’incendi
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

En recintes protegits

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

En recorreguts normals

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Elements decoratius i mobiliari

COMPONENTS ELÈCTRICS

• Butaques i seients fixes tapissats:
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006
• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc:
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)
2

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2

1 persona / 0,5 m
1 persona / 1 m

2
2

OCUPACIÓ

1 persona / 1,2 m
Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 2 m

2

1 persona / 3 m

2
2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m

DGPEIS/Servei de Prevenció


















zones per a espectadors dempeus
zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte
zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir
zones de públic en discoteques
zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc.
salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc.
zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.)
zones de públic de gimnasos sense aparells.
zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc.
sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals,
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls,
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales
d’espectacles i de reunió.
zones de bany de piscines públiques.
vestuaris de piscines públiques.
lavabos de planta
zones d’estança pública en piscines descobertes.
zones de públic amb aparells de gimnasos.
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MATERIALS DE REVESTIMENT

2.5. Reacció al foc dels materials
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modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.


zones d’us administratiu.

zones de públic en terminals de transport.

zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.
1 persona / 40 m²

arxius i magatzems

Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2

S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).

A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.

Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.

Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.
1 persona / 10 m

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

2

3.1. Elements d’evacuació

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A ≥ P / 200
Amplada ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte
d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes
Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.):
• Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A ≥ 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per
cada seient addicional.
• En files amb sortida pels dos extrems, pas de A ≥ 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm.
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
• Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82).
• Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250
més o fracció (art. 28 del REP/82).
• Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m (art. 28 del REP/82).
Localitats de graderia per més de 3000 espectadors dempeus:
• Pendent < 50%
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
• Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.
Barreres ≥ 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de
SU 5)
Passadissos i rampes no protegits:
Passadissos protegits:


Capacitat: A ≥ P / 200
P ≤ 3 S + 200 A

Amplada ≥ 1 m (0.80 m en passeres 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones
de públic) (0.80 m si P ≤ 10 persones,
d’escena i altres de P ≤ 10 persones
habituals)
usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
≤ 10%
≤ 8%
≤ 6%








No protegides

Protegides

Per h ≤ 10 m

Per h ≤ 20 m

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Especialment protegides
S’admet en tot cas
E ≤ 3 S + 160 As

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones

Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / (160 – 10 h)

E ≤ 3 S + 160 As
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PORTES
PASSOS

Dimensionat
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Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència

No es demana

Tramades




Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

No es demana

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
Espai lliure ≥ 0,5 m

Altura salvada ≤ 3.20 m.
≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.

Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials
de S ≤ 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència

de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre.

 4m fins a sortida de planta
 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la
Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.

- Ocupació ≤ 100 persones
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.

Per establiments integrats en edifici
d’altre ús

Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

Locals de risc especial
Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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COMPATIBILITAT
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE
subministrament d’il·luminació 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003
- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Enllumenat de abalisament

- En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació.

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc>1000 m
Per ocupació > 500 persones.
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia.

(4)

Hidrants exteriors

En general:
2
2
- 1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
- 1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
2
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m
2
En recintes esportius per Sc > 5.000 m

(5)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
Extintors

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(6)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció

- Per Sc > 500 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW
- En caixa escènica
- En centres de transformació de RISC ALT

Cortina d’aigua

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Control de fums d’incendi

- Per ocupació > 1000 persones
- En caixa escènica
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergència

(7)

DGPEIS/Servei de Prevenció

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
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4.2. Mitjans d’extinció
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema inclou detectors automàtics
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC MIG

------

100<V ≤200 m
3

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V ≤200 m

200<V ≤400 m

V>400 m

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P ≤2520 kVA
P ≤630 kVA

2520<P ≤4000 kVA
630<P ≤1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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En particular:
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc.
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

RISC BAIX
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Annex núm. 3
Estudi bàsic de seguretat i salut

Ajuntament
de Canovelles

TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ INTEGRAL DEL PAVIMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA TONA DEL MUNICIPI DE
CANOVELLES

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE
SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

INDEX
1. Introducció

3. Riscos més freqüents A l´obra
3.1 Descripció de l’obra.
3.2 Relació dels treballs a efectuar.
3.3 Relació de mitjans materials, maquinària i eines a utilitzar.
3.4 Identificació i avaluació dels riscos
4. Mesures preventives de caràcter general
5. Disposicions específiques de seguretat i salut durant l´execució de les obres
6. Equips de protecció col·lectiva
7. Equips de protecció individual
8. Condicions d´índole facultativa
9. Plec de condicions
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2. Drets i obligacions
2.1 Dret a la protecció enfront als riscos laborals.
2.2 Principis de l’acció preventiva.
2.3 Avaluació dels riscos.
2.4 Equips de treball i mitjans de protecció
2.5 Informació, consulta i participació dels treballadors.
2.6 Formació dels treballadors
2.7 Mesures d’emergència.
2.8 Risc greu e imminent
2.9 Documentació.
2.10 Coordinació d’activitats empresarials.
2.11 Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
2.12 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
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La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per a establir un adequat nivell
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
La llei estableix un marc legal a partir de com les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els
aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball.
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
d’equips de protecció individual.
Són les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures mínimes que
han d’adoptar-se per a l’adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades
a garantir la utilització pels treballadors en el treball d’equips de protecció individual que els
protegeixin adequadament d’aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin
evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o
l’adopció de mesures d’organització en el treball.
L’objecte del present estudi bàsic és descriure les mesures de protecció a dur a terme per a la
prevenció de qualsevol tipus d’accident, així com el compliment de la normativa vigent segons
RD1627/97, de 24 d’octubre, i el RD 171/2004 per als treballs d’instal·lació de sistemes d’elèctrics,
obra de paleta i similars.
És especialment, el RD 1627/1997, i el seu article 7 concernent al Pla de Seguretat i Salut (PSS)
que el contractista a de elaborar i lliurar al Coordinador de Seg. I Salut de l’obra per a la seva
aprovació.
D’aquesta manera, s’integra en la memòria valorada, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al inici de les
obres, per a la seva aprovació i al inici dels tràmits de Declaració d’Obertura del centre de treball
davant l’Autoritat Laboral.
2. Drets i obligacions
2.1 Dret a la protecció enfront als riscos laborals.
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. A
aquest efecte, 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 següents en matèria d'avaluació de riscos,
informació, consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
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1. Introducció
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2.3. Avaluació dels riscos.
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. Igual avaluació haurà de fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les
substàncies o preparats químics i de l'acondicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la
qual van ser concebuts o a les seves possibilitats.
Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions.
Control deficient en l'explotació.
Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.
Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en els
següents punts:
Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la seva
manera de funcionament i d’ús.
Es poden donar riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels varis moviments que realitzin
les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.
Sigui colpejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
Ser colpejat per elements de la màquina que resultin projectats.
Ser colpejat per altres materials projectats per la màquina.
Es poden donar riscos no mecànics tal com els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Les activitats de prevenció haurien de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadeqüació a les
finalitats de protecció requerits.
2.4. Equips de treball i mitjans de protecció.
Quan la 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:
La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
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2.2. Principis de l’acció preventiva.
L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis
generals:
Evitar els riscos.
 Avaluar els riscos que no es poden evitar.
 Combatre els riscos a l'origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de
treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.
Adoptar 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.
 Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador.
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Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels
treballadors específicament capacitats per a això.
L'empresari haurà de 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.
2.5. Informació, consulta i participació dels treballadors.
L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:
Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.
Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els
llocs de treball, en matèria de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.
2.6. Formació dels treballadors.
L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i
adequada, en matèria preventiva.

2.8. Risc greu e imminent.
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les
mesures adoptades en matèria de protecció.
Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels
seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició, d'adoptar les mesures
necessàries per a evitar les conseqüències d'aquest perill.
2.9. Documentació.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.
Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.
2.10. Coordinació d’activitats empresarials.
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 sobre prevenció de riscos laborals.
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2.7. Mesures d’emergència.
L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència
de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar
les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels
treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.
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2.11. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la
protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic
conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o
sensorial, siguin específicament sensibles als riscos derivats del treball.
2.12. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de
les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut
en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat
professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva
formació i les instruccions de l'empresari.
Els treballadors, conforme a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, hauran de:
Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines,
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans
amb els quals desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.
3. Riscos més freqüents a l’obra

Mà d’obra prevista.
Es preveu una quantitat variable de treballadors en funció de les fases i progrés de l’obra, amb un
mínim de dos i un màxim de sis.
Accés a les obres.
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a l’obra.
Els accessos estan tancats, amb avisadors o vigilats permanentment quan s’obri.
Els treballadors accediran pel circuit senyalat com a tal dins el recinte esportiu.
Previ a la iniciació dels treballs en l'obra, es condicionaran i protegiran els accessos, senyalitzant
convenient els mateixos i protegint el contorn d'actuació amb senyalitzacions del tipus: PROHIBIT
APARCAR EN LA ZONA D'ENTRADA DE VEHICLES / PROHIBIT EL PAS DE VIANANTS PER
ENTRADA DE VEHICLES / ÚS OBLIGATORI DEL CASC DE SEGURETAT / PROHIBIT EL PAS A
TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA / etc.
La zona afectada es tancarà a l'accés de persones alienes.
3.2. Relació dels treballs a efectuar.
Treballs de protecció i senyalització
Treballs de retirada del paviment existent.
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3.1. Descripció de l’obra.
L’obra consisteix en la substitució integral del paviment de la pista poliesportiva del pavelló
de Ca la Tona al municipi de Canovelles segons assenyala la memòria valorada.
Les obres es realitzen a l’interior, per tant, la mateixa envolvent del pavelló farà de limitador a
l’accés de persones alienes utilitzant les portes per l’accés. La zona d'aprovisionament de
materials i eines se situarà en un espai de l’interior del recinte, apte i consensuat amb totes les
parts afectades, també es fixarà algun espai a l’exterior tancat per acopiar tant runa com .
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Treballs de preparació del paviment
Col·locació del nou paviment
Fase de l´obra
- Replanteig de l'obra
- Descàrrega/Càrrega d’elements i material necessaris
- Acopi de material
- Protecció dels espais i elements
- Retirada del paviment
- Polit i preaparació de la superfície
- Col·locació del paviment nou
- Repassos
3.3. Relació de mitjans materials, maquinària i eines a utilitzar.

Identificació i avaluació dels riscos
Presenten els següents riscos:
- caigudes al mateix nivell
- caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats
- projecció de material sobre els ulls, fragments o partícules
- cops amb objectes o eines (talls)
- sobreesforços
- inhalació o ingestió de substancies nocives
Les mesures preventives a prendre són:
1. Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
2. Revisió i manteniment periòdic.
3. Ordre i neteja dins l’àmbit d’obra
4. Preparació i manteniment de les superfícies de treball i organitzar les zones de pas i
emmagatzematge.
5. No balancejar les càrregues suspeses, i transportar-les dins l’embolcall o flexos
originals
6. Evitar processos de tallat de material a l’obra
7. Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall a les proximitats dels llocs de treball
en els que s’utilitzen productes inflamables.
8. Assegurar una bona il·luminació facilita unes correctes condicions de treball. En els
llocs de treball haurà de disposar-se d’una il·luminació artificial mínima de 100 lux,
mesurada a 2 metres del terra i a efectuar mitjançant portallums estancs amb reixeta de
protecció de la bombeta, amb mànecs aïllants i alimentats amb una tensió de seguretat de
24V. S’haurà de col·locar a una alçada mínima de 2,50 m, de tal forma que no produeixi
perills afegits, així com enlluernaments, ombres molestes i fortes contres de llum que
impossibiliten la percepció correcte dels objectes.
9. Tots els elements auxiliars han de complir amb les condicions de fabricació i muntatge
expressades en apartats anteriors.
10. Es prohibeix fumar o menjar dins l’àmbit de l’obra.
11. En cap cas hauran d’utilitzar-se en aquests treballs màquines que puguin produir
espurnes.
12. Tant a les zones de trànsit com de treball hauran de mantenir-se netes de restes que
puguin donar lloc a lliscades i caigudes al mateix nivell.
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Mitjans materials:
Carretilles per transportar el material
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13. Han de disposar-se i usar-se quan siguin necessaris els següents equips de protecció
individual certificats conforme a les següents normes:
- casc de seguretat, conforme EN 397
- calçat de seguretat, conforme EN 345
- guants de protecció contra riscos mecànics, conforme EN 388
- ulleres de protecció ocular, conforme EN166
- sistema de subjecció, conforme EN358
- sistema anticaigudes, conforme EN363
- roba adequada

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc.), així
com les mesurespreventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de
seguretat, ús obligatori de guants, etc.).
S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material i eines.
Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de
protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus,
casc de protecció per al cap i roba de treball.
El transport d'elements pesats es farà sobre carretó de mà i així evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant
les zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició
inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els treballs convenientment serà adequada i oscil·larà com a
mínim entorn dels 100 lux.
Les vies i sortides d'emergència haurien de romandre expedits i desembocar el més directament
possible en una zona de seguretat.
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin
il·luminació haurien d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.

5. Disposicions específiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció
facultativa.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per
la direcció facultativa.
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4. Mesures preventives de caràcter general
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En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en l'estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de
l'obra.
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent per comunicar l'obertura del centre de treball.
6 Equips de protecció col·lectiva
Es tancarà el recinte d’obra, i als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals
normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE
CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES". Els treballs de construcció de la
tanca d’obra, també es senyalitzaran amb tanques mòbils i senyalització de trànsit.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Es farà ús dels mitjans de extinció d’incendis del pavelló per a atacar el foc, extintors i BIE’s.
S’haurà de donar les instruccions precises al personal de les normes d'evacuació en cas d'incendi
i serà necessària la existència de personal entrenat en el maneig de mitjans d'extinció d'incendis.
Senyalitzacions.

Protectors del cap.
- Cascos de seguretat homologats, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb
la finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics.
- Protectors auditius homologats (acoblades o no als cascos de protecció).
- Ulleres homologades de muntura universal contra impactes i antipols.
- Mascaretes antipols amb filtres protectors.
Protectors de mans i braços.
- Guants homologats contra
Protectors de peus i cames
- Calçat homologat.

8. Condicions D’ÍNDOLE facultativa
El projectista.
Segons l'Art.8 del RD1627/1997, “Principis generals aplicables al projecte d'obra” i de conformitat
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de
seguretat i de salut prevists en el seu article 15, han estat presos en consideració pel projectista en
les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra i en particular en prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs
o fases de treball que es desenvoluparan simultània o successivament estimar la durada requerida
per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases del treball.
Coordinador de seguretat i salut.
L'Art.3 del RD 1627/97 recull la “Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut”.
Més en concret, s'han de designar dues figures.
Una, el coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'elaboració de projecte. El promotor
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7. Equips de protecció individual
En general cal que tots els treballadors que manipulin el fibrociment, han d’anar amb l’equipació
específica i seguir el protocol d’entrada i sortida de la zona de treball que marca la normativa.
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designarà a una persona que exerceixi aquesta labor quan en l'elaboració del projecte d'obra
intervinguin diversos projectistes.
Addicionalment, es designa el coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució
d'obra.
S'especifiquen les seves funcions en l'Art. 9 del RD 1627/1997.
En tenir previst que intervinguin en l'execució de l'obra, a més de l'empresa principal, treballadors
autònoms i subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designarà un coordinador en
matèria de seguretat i salut que coordinarà durant l'execució de l'obra.
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de
coordinador.
En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l'execució del
pla de seguretat i salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d'est, deixant constància
escrita en el llibre d'incidències.
Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part de
l'empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en l'estudi de seguretat.
Revisarà periòdicament, segons els pactes, les certificacions del pressupost de seguretat preparat
per l'empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents
l'incompliment per part d'aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present
pla.

Contractistes i sot contractistes.
El contractista, i sotcontractista (si fos necessari), estaran obligats a:
Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i en particular:
- El manteniment de l’obra en bon estat de neteja.
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació.
- La manipulació de diversos materials i la utilització de mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de les obres, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de
materials, en particular si es tracta de matèries perilloses.
- L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.
- La recollida de materials perillosos utilitzats.
- L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diversos
fases de treball.
- La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra.
- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
Complir i fer complir al seu personal les disposicions establertes en el Pla de Seguretat i
Salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la
Llei de PRL, així com complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del RD
1627/1997.
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Estudi de seguretat i salut / Estudi Bàsic de seguretat y salut.
En els Art. 3,4, 5 i 6 del RD 1627/1997 es determinen els motius de l'obligatorietat de l'existència
d'aquests documents, així com de la seva composició.
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Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a seguretat i salut.
Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI)
de la totalitat del personal que intervé a l’obra.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat
i salut durant l’execució de l’obra.
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de
Seguretat i Salut. A més a més respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
d’incompliment de les mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sot contractistes.

Llibre d'incidències.
Segons l'art. 13 del RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, en cada centre de treball existirà, amb
finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de
fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
El llibre d'incidències serà facilitat per:
El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.
L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions públiques.
El llibre d'incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l'obra, estarà a poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació
de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció
facultativa de l'obra, els contractistes i sot contractistes i els treballadors autònoms, així com les
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, els qui podran fer
anotacions en el mateix, únicament relacionades amb la inobservança de les instruccions i
recomanacions preventives recollides en el present pla de seguretat i salut.
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 estarà obligada a remetre en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de la província en la qual es realitza l'obra.
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Pla de seguretat i salut en el treball.
L'Art. 7 del RD 1627/1997 defineix les seves característiques.
El Pla de Seguretat i Salut que analitza, estudia i complementa l'Estudi de Seguretat, consta dels
mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previst pel constructor,
respectant fidelment el plec de condicions.
Aquest Pla aquesta segellat i signat per persona competent de l'empresa Constructora.
L'aprovació expressa del pla queda plasmada en acta signada per tècnic competent que ho aprovi
i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel
promotor/contractant amb igual qualificació legal.
Aquest Pla de seguretat una vegada aprovat, es presentarà, juntament amb la comunicació
d'Obertura del Centre de Treball, en la delegació o adreça de treball de la província en què va a
construir.
A més, els contractistes i els sotcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sotcontractistes.
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Igualment, haurà de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest.
9. Plec de condicions

Condicions Ambientals dels Llocs de Treball:
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares de
Trabajo.
- R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición a ruido durante el trabajo.
- O.M. 9 de Abril de 1986. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al Cloruro de Vinilo.
Utilització dels Equips de Treball:
- R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de Equipos de Trabajo.
- R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento.
- O.M. 23 de Mayo de 1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. Modificaciones BOE
7 de Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de 1981.
- R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en la Máquinas. Modificaciones R.D.590/1989 y O.M. última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
- RD 2177/2004 de 12 de Noviembre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para
la
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo en materia de trabajos
temporales en altura.
- UNE EN 363. Equipos de protección individual contra la caída de alturas, sistemas anticaídas.
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Normativa legal d’aplicació General:
- R.D. 396/2006 de 31 de març pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs d’exposició a l’amiant.
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud Laboral en
las Obras de Construcción.
- Ley 31/1995 de Noviembre de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D. 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.
- R.D.171/2004 que desenvolupa el art. 24 de la LPRL en materia de coordinació d’activitats
empresarials.
- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. Reforma del marco normativo de prevención de riesgos
laborales.
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo. Modificación del RD 39/1997, de 17de enero, Reglament de los
Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposicions mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
- Convenio específic de l’empresa, en tot el referent a Seguretat e Higiene en el Treball.
- Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación Convenio O.I.T.
- R.D. 555/1986 de 21 de Febrero. Implantación de la obligatoriedad de elaborar Estudios y Planes
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modificación parcial: R.D. 84/1990 de 19 de Enero de 1990.
- O.M. 20 de Septiembre de 1986. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las
que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Legislació en matèria de Seguretat i Salut de les diferents Comunitats Autònomes i Ordenances
Municipals.
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- RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre
máquinas, y modificación posterior realizada por el RD 56/1995.
- ITC - MIE – MSG. Maquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizado. O. 8 de
Abril de 1991.
Equips de Protecció Individual (EPI’s):
- R.D. 773/1997 de 30 Mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los Equipos de
Protección Individual.
- R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los
Equipos de Protección Individual. Modificado por O. de 16 de Mayo de 1995 y por R.D. 159/1995.

Activitats especifiques:
- R.D. 314/2006 de 17 de Marzo. Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de
enero de 2008.
- R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias.
- R.D. 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- R.D. 1027/2007 de 31 de Julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- RD 487/1997 de 14 de Abril. Manipulación individual de cargas.
- NTP 207 Plataformas eléctricas para trabajos en altura
- UNE EN 363. Equipos de protección individual contra la caída de alturas, sistemas anticaídas.
- ORDEN 8-IV-91 y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de
Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997.
- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la
93/44/CEE para la elevación de personas.
- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
- Código Técnico de la Edificación (CTE) y Normas Técnicas.
Varis:
- R.D. 1403/1978. Cuadro de Enfermedades Profesionales.
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Señalització:
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad
en el trabajo.
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Annex núm. 4
Estudi de gestió de residus

Estudi de Gestió de Residus
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4.

Estudi de Gestió de Residus

MEMÒRIA

I GENERALITATS
1. OBJECTE DEL PROJECTE
Amb aquest annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar els requisits legals que s’esdevenen de
l’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos
de construcciones y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i
d’enderrocs.
El constructor i el promotor, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant
un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
2. MARC LEGAL



ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats



LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.



DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.



DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.



DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.



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



DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.



LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residu.



REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.



ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de.
aceites usados.



REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.



REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.



LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

Estudi de Gestió de Residus



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos
mediante depósito en vertedero.



ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados.



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

3. EMPLAÇAMENT
La zona objecte d’estudi d’aquest projecte es troba dins el pavelló de Ca la Tona, a tocar de l’Ajuntament.

4. PROMOTOR

3
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Les obres les promou l’Ajuntament de Canovelles (Vallès Oriental), amb domicili a la plaça de l’Ajuntament, número
1 codi postal 08420 NIF P0804000H.

Estudi de Gestió de Residus

II DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

1. DEFICINIÓ DE CONCEPTES
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa
en el article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició.
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del
12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives,
no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no
afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de
contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la
qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Consideració de les terres con a residu: Les terres només tenen consideració de residu si la seva disposició final
és a abocador. Si les terres tenen una valorització econòmica no tindran la consideració de residu. En aquesta
intervenció no es generen terres com a residu.
Productor de residus de construcció i demolició:




La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres
que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni
un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

2. TIPOLOGIA DE RESIDUS QUE ES PODEN GENERAR
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant
un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que
en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu
de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els
residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de
residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i
demolició els treballadors per compte aliè.

Estudi de Gestió de Residus

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.
Els principals residus del procés constructiu són principalment terres, i residus secundaris serien els retalls del
coronament de la piscina, donat que tota la resta d’elements són prefabricats i el residu es gestiona a taller.
Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus s’inclouen en els següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
RUNA:
17 01 01 Formigó
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceràmics
17 02 02 Vidre
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:
17 02 01 Fusta
PLÀSTIC:
17 02 03 Plàstic
FERRALLA:
17 04

Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
RESIDUS ESPECIALS:
17 09 01
17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenen PCB, condensadors que contenen PCB).

17 09 03

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies
perilloses.

17 02 04

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 08 01

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.

17 06 01

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 05

Materials de construcció que contenen amiant.

17 05 03

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 05

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
5
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(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
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17 04 09

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 03 01

Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 03 03

Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:


Paper i cartró



Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats
en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
Altres residus especials generats no inclosos en cap.17 del CER.
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i
elaboració d’aliments.
02 01

Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

3. ACTUACIONS
3.1 Minimització i prevenció
El present estudi de gestió de residus identifica totes aquelles accions a tenir en consideració per tal de minimitzar la
generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra.
A tal efecte les accions preses són:
De la generació de residus de la construcció:
- Per tal de minimitzar la generació de residus, es procedirà a una separació en origen dels mateixos.
De la generació d’altres residus de la construcció tipus plàstics, fustes, ferralles i papers i cartró
- Per tal de minimitzar-ne el cost de gestió, es procedirà a un triatge manual a obra amb la separació expressa
de tots ells, la disposició en contenidors i acopis separats, i la gestió a dipòsit controlat dels mateixos
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02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Estudi de Gestió de Residus

3.2 Estimació de residus generats
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
Per tant, s’ha elaborat una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra.
Volum de residus generats en obra
Residus petris: 0 m3
Residus no petris: 40 m3

3.3 Vies de gestió de residus
Marc legal



ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats



LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.



DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.



DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.



DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.



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



DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.



LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residu.



REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.



ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de.
aceites usados.



REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.



REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.



LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos
mediante depósito en vertedero.
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Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La gestió de residus es troba
emmarcada legalment per la següent normativa:

Estudi de Gestió de Residus



ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados.



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

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs.
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la
tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una
construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de
poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions,
paviments i altres elements, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que
els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:
Formigó.
Ceràmica
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
Gestió dels residus



Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.



Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es
centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.



Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11- Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
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Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:
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V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V 83- Compostatge
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de
Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:


Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.



Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del
seu recorregut.



Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix
vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.



Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el
destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.



Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o
posseïdor del residu.

Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions
nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllarlos i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i
tractament adequat per gestor autoritzat.








Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els
contenen.
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.
Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.
Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i
etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa
gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de
residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent
concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la
recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial
segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar
qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients.

9
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Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

Estudi de Gestió de Residus

Els residus biosanitaris es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament
acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament
hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa
licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents
per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos
figurarà:
El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials,
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als
residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció
d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus:
http://residus.gencat.cat/ca/inici/

4 ASPECTES DOCUMENTALS
4.1 Resum de pressupost
El cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra es calcularà en base al volum i les
ordenances.
4.2 Seguretat i Salut de les actuacions
Per la generació, manipulació, acopi, tractament, transport i disposició final dels residus generats, es donarà compliment
a la legislació actualment vigent, i en especial al RD 1627/1997 en matèria de seguretat i salut a les obres, i a totes les
disposicions legals que la complementen.

Amb tots els punts i els documents adjunts pot considerar-se suficientment detallat el present document per a que pugui
servir de base a l’efectiva gestió dels residus generats a les obres.

Canovelles, a juliol de 2021

Xavier Serarols i Campmany
Arquitecte municipal
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4.4 Conclusió

Estudi de Gestió de Residus

Els residus biosanitaris es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament
acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament
hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa
licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents
per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos
figurarà:
El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials,
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als
residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció
d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus:
http://residus.gencat.cat/ca/inici/

4 ASPECTES DOCUMENTALS
4.1 Resum de pressupost
El cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra es calcularà en base al volum i les
ordenances.
4.2 Seguretat i Salut de les actuacions
Per la generació, manipulació, acopi, tractament, transport i disposició final dels residus generats, es donarà compliment
a la legislació actualment vigent, i en especial al RD 1627/1997 en matèria de seguretat i salut a les obres, i a totes les
disposicions legals que la complementen.

Amb tots els punts i els documents adjunts pot considerar-se suficientment detallat el present document per a que pugui
servir de base a l’efectiva gestió dels residus generats a les obres.

Canovelles, a juliol de 2021

Francesc Guillén Pérez
Arquitecte tècnic municipal
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4.4 Conclusió

Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
1.a Dades del projecte
Municipi de procedència
CANOVELLES
Adreça
Pavelló ca la Tona
Codi postal
8420

Núm. visat
Número

Pis / Porta

Població
Canovelles

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres)
Nom o Raó Social:
Ajuntament de Canovelles
Adreça
Plaça de l'Ajuntament
Codi postal
08420

DNI/NIF
P0804000H
Número
1

Pis / Porta

Població
CANOVELLES

2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT
Aplicable

a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte d’execució de
l’obra, ha de contenir, com a mínim:

Localització*
(pàgina de l’estudi)

1r L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i
fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

Quantitat de residus petris.
Suma dels residus no petris.

T

m3

0

0

32

40

3r Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus
que es generen en l’obra.

4t Les mesures per a la separació dels residus en obra.

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si
s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

6è Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a totes
les operacions de gestió.

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus.
Cost previst de la gestió de residus.

€

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha d’incloure:
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05

1
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2n Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.

- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a l’apartat
corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats, i per
tant, codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

T

m3

Suma dels residus especials.
En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la llicència
urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents referits en els números
1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b)
Observacions:
Tots els documents figuren a l'Estudi adjunt

*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment.

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor, sempre i
quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació.

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu.

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES):
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

1. Que sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició.
2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.
3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol,
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada.
4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa
vigent.
5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o
mitjançant empreses acreditades externes.
6. Que donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la
identificació dels gestors dels residus autoritzats.

6. Signatura
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
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DECLARO:

Data 28

d e juliol

de 2021

Signatura de la persona que presenta el document

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en
aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
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Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es
pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya.
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Document núm. 2
PLÀNOLS

PROMOTOR:
Ajuntament

de Canovelles

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

ARQUITECTE REDACTOR:

FRANCESC GUILLÉN PÉREZ

MEMÒRIA VALORADA
MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA
TONA DEL MUNICIPI DE CANOVELLES
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n

VISTA AEREA

ZONA D'INTERVENCIÓ

EMPLAÇAMENT:

CANOVELLES (Barcelona)

NOM DEL PLÀNOL:

EMPLAÇAMENT

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
DATA:

JULIOL 2021

COTES:

01

ESCALA:
METRES

VARIABLE

B

A

D

D

TANCAMENT SANDWICH
COL.LOCACIÓ HORITZONTAL

C

C

B

A
D

D
LAVABOS
Ø90

INSTAL·LACIONS

MAGATZEM
MATERIAL

Ø90

VESTUARI 1

VESTUARI 2

Ø90

VESTUARI
ÀRBITS

INFERMERIA
CONSERGERIA

Ø90

VESTUARI 3

VESTUARI 4

C
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22.56

C

42.79

SUPERFÍCIE PISTA POLIESPORTIVA 964.7 m2

B
CONTADOR DEL GAS
A TRASLADAR

TANCA EXISTENT

PROMOTOR:
Ajuntament

de Canovelles

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

ARQUITECTE REDACTOR:

FRANCESC GUILLÉN PÉREZ

MEMÒRIA VALORADA

MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA
TONA DEL MUNICIPI DE CANOVELLES

COLOR A
COLOR B

A

ZONA D'INTERVENCIÓ

EMPLAÇAMENT:

CANOVELLES (Barcelona)

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

02

PLANTA BAIXA

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
JULIOL 2021

ESCALA:

COTES:
METRES

DIN-A1
DIN-A3

1:100
1:200

SECCIÓ C

30°

SECCIÓ B
PROMOTOR:
Ajuntament

de Canovelles

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

ARQUITECTE REDACTOR:

FRANCESC GUILLÉN PÉREZ

MEMÒRIA VALORADA

MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA
TONA DEL MUNICIPI DE CANOVELLES
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SECCIÓ A

ZONA D'INTERVENCIÓ

EMPLAÇAMENT:

CANOVELLES (Barcelona)

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

03

SECCIONS GENERALS

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
JULIOL 2021

COTES:

ESCALA:
METRES

DIN-A1
DIN-A3

1:100
1:200

Ajuntament

de Canovelles

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

ARQUITECTE REDACTOR:

FRANCESC GUILLÉN PÉREZ

MEMÒRIA VALORADA
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PROMOTOR:

MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA
TONA DEL MUNICIPI DE CANOVELLES

·

ZONA DETALLADA

EMPLAÇAMENT:

CANOVELLES (Barcelona)

NOM DEL PLÀNOL:

DATA:

04

DETALL SECCIÓ PISTA ACTUAL

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
JULIOL 2021

ESCALA:

COTES:
METRES

DIN-A1
DIN-A3

1:1
1:2

Ajuntament

de Canovelles

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

ARQUITECTE REDACTOR:

FRANCESC GUILLÉN PÉREZ

MEMÒRIA VALORADA
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PROMOTOR:

MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DE CA LA
TONA DEL MUNICIPI DE CANOVELLES

ZONA DETALLADA

EMPLAÇAMENT:

CANOVELLES (Barcelona)

05

DETALL SECCIÓ PISTA REHABILITADA

PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
DATA:

NOM DEL PLÀNOL:

JULIOL 2021

COTES:

ESCALA:
METRES

DIN-A1
DIN-A3

1:1
1:2
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Document núm. 3
PRESSUPOST

TREBALLS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA
DEL PAVELLÓ DE CA LA TONA DEL MUNICIPI DE CANOVELLES

AMIDAMENTS i PRESSUPOST
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2,90

981,39

2.846,03

1 TREBALLS PREVIS
m2 1.1

Arrencada i retirada de paviment vinilic existent
Arrencada de paviment vinílic existent de 2 mm de gruix amb rotllos de 2
m d'ample, retirada i càrrega sobre contenidor i transport a abocador
inclòs taxes

TOTAL

2.846,03

2 PAVIMENTS
m2 2.1

Preparació suport
Preparació de superfície existent amb polit amb mitjans mecànics per
eliminar impureses

m2 2.2

1,35

981,39

1.324,88

47,16

981,39

46.282,35

Subministre i col.locació de paviment de vinil

TOTAL

47.607,23

3 PINTURA
ut

3.1

Escut central vinílic
Formació d'escut al centre de la pista, realitzat amb revestiment vinílic,
del tipus làmina vinílica adhesiva i laminat transparet de protecció, amb
un gruix de 1 mm i 1750 g/m2 de massa superficial, col.locat adherit, amb
comportament al foc autoextingible, segons disseny gràfic. Inclou tall i
col.locació sobre elements existents.

ut

3.2

4.012,29

1,00

4.012,29

550,00

1,00

550,00

Pintat de pista de handbol-futbol sala
Pintat de pista de handbol-futbol sala oficials, segons normes
reglamentàries NIDE amb pintura de doble component de base de
poliuretà, prèvia preparació del suport amb tapat de cinta adhesiva i
neteja amb acetona, pintat i retirada de cintes en 24 hores.
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Paviment vinílic multiesport, de 7,35 mm de gruix, constituït per un
complex de superfície en vinil plastificat, calandratge, premsat amb
superfície gofrada i reforçada per un complex no teixit de malla de fibra
de vidre i associat a una subcapa de doble densitat i alta densitat de
cèl·lules tancades. Integra una capa tèxtil al revers d'escuma. Paviment
amb garantia mínima de 12 anys certificada pel fabricant conforme el nou
paviment manté les seves característiques físiques i sense deformacions
amb presència d'humitat constant a la base <= 12%. L'absorció d'impacte
segons UNE-EN 14808 és de 38%. Compleix l'exigència de la norma
UNE-EN 14904 amb la categoria P1. Alçada rebot de la pilota segons
UNE-EN 12235 de valor >= 90%. Té tractament fotorreticulat (antibrutícia,
anticremades, lliscament controlat) aplicat en fàbrica que, a més, elimina
presència de Covid-19 en superfície en més d'un 99% en menys de 2h.
Instal·lat en soleres amb alt nivell d'humitat (sense embassament)
provoca que la capa tèxtil de revers actuï amb adhesiu poliuretànic
conformant el sistema evitant problemes per presència d'humitat. Les
juntes han d'anar termosoldades. Segons CTE - 2010 compleix el
requeriment de resistència a el foc (Bfls1). Activitat antibacteriana (E.coliS.aureus-MRSA): Inhibició del creixement segons ISO 22196> 99%. De 2
colors a triar per la D.F., un color a les àrees de joc i el perímetre de la
pista i un altre color a la resta de la pista, amb marcatge CE i DDP
(declaració de prestacions) segons Reglament UE 305/2011

ut

3.3

Pintat de pista de bàsquet
Pintat de pista de bàsquet oficial, segons normes reglamentàries NIDE
amb pintura de doble component de base de poliuretà, prèvia preparació
del suport amb tapat de cinta adhesiva i neteja amb acetona, pintat i
retirada de cintes en 24 hores.

ut

3.4

3.5

3.6

470,00

420,00

1,00

420,00

340,00

2,00

680,00

340,00

6,00

2.040,00

Pintat de pistes de minihandbol
Pintat de pistes de minihandbol transversals amb pintura de doble
component de base de poliuretà, prèvia preparació del suport amb tapat
de cinta adhesiva i neteja amb acetona, pintat i retirada de cintes en 24
hores.

ut

1,00

Pintat de pista de volei
Pintat de pista de volei central, segons normes reglamentàries NIDE amb
pintura de doble component de base de poliuretà, prèvia preparació del
suport amb tapat de cinta adhesiva i neteja amb acetona, pintat i retirada
de cintes en 24 hores.

ut

470,00

Pintat de pistes de bàdminton
Pintat de pistes de bàdminton segons distribució actúa amb pintura de
doble component de base de poliuretà, prèvia preparació del suport amb
tapat de cinta adhesiva i neteja amb acetona, pintat i retirada de cintes en
24 hores.

TOTAL

8.172,29

3 SEGURETAT I ALTRES
pa

3.1

Treballs de seguretat i salut
Partida alçada per la seguretat i salut durant l'execució de l'obra

250,00

TOTAL

1,00

250,00
250,00

CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4

13%
6%

TREBALLS PREVIS
PAVIMENTS
PINTURA
SEGURETAT I ALTRES

2.846,03
47.607,23
8.172,29
250,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

58.875,55

DESPESES GENERALS

7.653,82
3.532,53
70.061,90

BENEFICI INDUSTRIAL

Subtotal

21%

IVA

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(vuitanta-quatre mil set-cents setanta-quatre euros amb noranta cèntims d’euro)

A Canovelles, document signat electrònicament al marge
Francesc Guillén Pérez
arquitecte tècnic municipal

14.713,00

84.774,90 €

Codi Validació: 7NAPEDL9T3FQAECWLRE3SCW3C | Verificació: https://canovelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 69 de 69

RESUM DE PRESSUPOST

