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MEMORIA VALORADA “Reforç del ferm accés nucli antic de Romanya de la Selva”

1.- MEMÒRIA



MILLORA I REFORÇ DEL FERM ACCES DEL NUCLI ANTIC DE “Romanya de
la Selva”

1.1.- PROMOTOR.

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D´ARO
Plaça Catalunya, 1
Sta. Cristina Aro (Baix
Empordà ). GIRONA

1.2.- OBJECTIU DE LES OBRES.

El present expedient pretén definir i valorar les obres de reforç i  millora del paviment
asfaltat existent en del accés sud del casc antic de Romanya de la Selva, que pel seu
mal estat, cal fer treballs de manteniment.

1.3.- EMPLAÇAMENT .

Es pretenen fer l’actuació al accés sud, de la zona del pàrking front al restaurant amb
connexió amb el carrer recentment asfaltat.

1.4.- ESTAT ACTUAL.

El paviment , esta acabat amb regs asfàltics, deterioraments en la seva superfície amb
disgregació puntuals generalitzada de les gravetes, amb drenatge superficial de les
aigües pluvial  amb pendent cap la vessant sud.

1.5.- DESCRIPCIO TREBALLS  A  REALITZAR.

Els treballs consisteixen en fer les següents actuacions:

.- Desmuntar els elements incompatibles amb l’obra (pilones)

.- Neteja i perfilat de les cunetes

.- Excavació i replè de subbase en zones localitzades

.- Neteja del ferm

.- Cloteig previ de regularització amb aglomerat de les zones malmeses



.- Capa aglomerat  AC16 surf D. (6 cm.) . previ reg emprimació

.- Treballs de senyalització horitzontal.

1.6.- JUSTIFICACI O  DE  LES  OBRES.

La justificació d’aquestes actuacions respon a la necessitat de adequar i millorar els
accessos al Casc Antic de Romanya de la Selva, que juntament amb la millora del camí
a Mas Nou, farà que el conjunt sigui mes atractiu pel visitant.

No obstant aquestes actuacions es consideren provisionals de manteniment, pendent de
realitzar la futura urbanització definitiva, amb materials adequats al entorn seguin les
cararacteristiques dels materials de l’urbanització del carrer interior i el soterrament de
les  instal.lacions.

1.7.- GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

En compliment del Reial Decret 105/2008, del 1 de febrer, pel que es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha redactat el present apartat en relació a la
Gestió de residus, que recull tots els elements per valorar l’aplicació i valoració dels criteris
necessaris per a la correcta gestió dels residus generats.

S’ha tingut en compte els procediments d’execució de l’obra, les activitats productores de
residus, estimació de la generació de residus i les mesures de prevenció.

Els residus directes han estat comptabilitzats al pressupost general de l’obra, dins de cada partida
dels capítols.

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials procedents de
construcció o demolició, i CER 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Avaluació de residus:

Materials principals
Demolicions: Procedents de la demolició d'asfalts, i base de tot-u

Tipus de residu:

No especial. CER-170302



Volum                                    Pes
Barreges bituminoses                      2 m3                            3 T

No especial. CER-170504

Residus barrejats excavació               50 m3                       75 T

1.8.- NORMATIVA

La memòria valorada s’ha redactat d’acord a la normativa vigent:

• Text refós de la llei de Contractes de 14 de novembre. RDL 3/2011
• Modificació del Reglament General de la llei de contractes de les administracions publiques, aprovat per RD 1098/2001. Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto
• Desplegament parcial de la Llei 30/2007. Reial decret 817/2009, de 8 de maig.
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i les disposicions modificatives
d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de
desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de
Catalunya.
• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes
UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres
països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
• Real decret 105/2008, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.
• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”.
• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”.
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del
Ministerio de Fomento, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions.
• Instrucció de Formigó Estructural EHE 2008. Real decret 1247/2008 de 18 de juliol.
• OC 297/1988. “Recomendaciones sobre estabilizaciones de suelos "in situ" y tratamientos superficiales con ligantes

hidrocarbonados”.
• Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, per la que s’actualiza determinats articles del pleg de prescripcions tecniques generals per

obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments
• Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per  la que s’actualitzen determinats artícles del plec de prescripcions tècniques

generals per obres de carreteres i ponts, relatius a materials bàsics, a ferms i paviments,  i a señalizació, balisament  i sistemes de
contenció de vehícles.
• Ordre fom / 3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la norma 6.1 ic seccions de ferm, de la instrucció de carreteres

(BOE de 12 de desembre de 2003)
• Ordre fom  / 3459/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la norma 6.3 ic: rehabilitació de ferms, de la instrucció de

carreteres (BOE de 12 de desembre de 2003)
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
• Ordre de 15 de setembre de 1986 per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del Ministerio de fomento
(BOE NÚM. 228 de 23/09/1986).
• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘agua per al consum humà
• Norma de seguretat en cas d’incendi. CTE- SI
• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris de la NBI- CPI/91”
• Decret 64/DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats
(aigua, electricitat, telèfon i gas).
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de
transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).
• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost.
• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, i aprovades per Reial Decret
842/2002, de 2 d’agost.
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient.
• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
• Codi de circulació vigent.
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les carreteres en referència als materials
• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D.

614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras



de construcción. BOE 25 de octubre de 1997.

La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades  i la nova legislació aplicable que es promulgui,
sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses
normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives

1.9.- PRESSUPOST



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Simples

A0112000 h Cap colla 23,00
Cap de colla

A0121000 h Oficial 1a 21,00
Oficial 1a

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,00
Oficial 1a d'obra pública

A0140000 h Manobre 18,00
Manobre

A0150000 h Manobre 18,00
Manobre.

-Ajuste 1,00

B0111000 m3 Aigua 1,63
Aigua

B0310020 t Sorra p/morters 18,02
Sorra de pedrera per a morters

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 13,53
Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 465,97
Betum asfàltic tipus B 50/70

B055U024 kg Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,33
Emulsió bituminosa catiònica al 50% de
betum, tipus C50BF5 IMP

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada 2,43
Pintura de dos components en fred de llarga
durada, per a marques vials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16D,p/trànsit,inclòs filler,se 20,12
Mescla bituminosa en calent AC16 D per a
capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica

BBA11000 kg Pintura reflectora p/senyal. 4,57
Pintura reflectora per a senyalització

Pàg.1AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Simples

BBA1M000 kg Microesferes vidre 2,21
Microesferes de vidre

C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,60
Compressor amb dos martells pneumàtics

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg 53,79
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de
200 kg a 400 kg

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-1500 kg 71,05
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de
800 kg a 1500 kg

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39
Equip de màquina de serra de disc de
diamant per a tallar

C110U085 h Fresadora de paviment 103,18
Fresadora de paviment

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp 52,37
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926
o equivalent

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp 57,24
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88
Motoanivelladora de 150 hp

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,90
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 73,52
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 43,62
Camió cisterna de 10000 l

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

Pàg.2AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Simples

C1705600 h Formigonera 165l 1,73
Formigonera de 165 l

C1709B0U h Estenedora p/paviment mescla bitum. 56,88
Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50
Escombradora autopropulsada

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

C1B02A00 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 36,00
Màquina per a pintar bandes de vial
autopropulsada

C1B02B00 h Màquina p/pintar banda vial accionament manual 30,00
Màquina per a pintar bandes de vial
d'accionament manual

Pàg.3AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

1.1 m  Neteja cunetes
Neteja i formacio de cuneta, sense revestir, inclòs excavació i apaortacio de  material sauló,  refinat, i
compactat, amb càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants.

0107

A0112000 Cap colla 0,007 h 23,00 0,16
A0150000 Manobre 0,010 h 18,00 0,18
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-

400 kg
0,007 h 53,79 0,38

C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,007 h 38,90 0,27
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 0,010 h 57,88 0,58

Total Arrodonit =

1,57Cost Directe

% Cost Indirecte 0,02

1,59

1,000

1.2 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondàr
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105

A0112000 Cap colla 0,200 h 23,00 0,37
A0121000 Oficial 1a 1,000 h 21,00 1,68
C110U075 Equip de màquina de serra de disc de

diamant per a tallar
1,000 h 16,39 1,31

Total Arrodonit =

3,36Cost Directe

% Cost Indirecte 0,03

3,39

1,000

Pàg.1AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

1.3 m2 Fresat per cm gruix de mescles bit., amb transport a
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega m ecànica o m anual  i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la m es cla, inclos a la  nete ja  de la
superfície

G219U202

A0112000 Cap colla 0,300 h 23,00 0,01
A0121000 Oficial 1a 1,000 h 21,00 0,02
A0150000 Manobre 2,000 h 18,00 0,04
C110U085 Fresadora de paviment 1,000 h 103,18 0,10
C131U000 Pala carregadora de 110 hp 1,000 h 52,37 0,05
C1501U01 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 3,000 h 73,52 0,22
C170E00U Escombradora autopropulsada 1,000 h 40,50 0,04

Total Arrodonit =

0,48Cost Directe

% Cost Indirecte 0,00

0,48

1,000

1.4 m3 Rebaixa caixa paviment
Excavació de terreny per formacio de caixa, amb mitjans mecànics, càrrega i transport a  l 'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222Z102

A0112000 Cap colla 0,500 h 23,00 0,41
A0150000 Manobre 1,000 h 18,00 0,65
C110U025 Retroexcavadora de 95 hp, martell 800-

1500 kg
0,250 h 71,05 0,64

C131U028 Retroexcavadora de 95 hp 1,000 h 57,24 2,06
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 h 48,72 5,26

Total Arrodonit =

9,02Cost Directe

% Cost Indirecte 0,09

9,11

1,000

Pàg.2AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

1.5 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactacio al 98 % p.m.

G921U020

A0112000 Cap colla 0,500 h 23,00 0,08
A0150000 Manobre 1,000 h 18,00 0,13
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,63 0,08
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200 m3 13,53 16,24
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 1,000 h 57,88 0,41
C133U030 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 h 61,17 0,43
C1502U20 Camió cisterna de 10000 l 0,500 h 43,62 0,15
-Ajuste 0,010 1,00 0,01

Total Arrodonit =

17,53Cost Directe

% Cost Indirecte 0,18

17,71

1,000

1.6 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (1,50 kgs/m2)

G9J1U010

A0121000 Oficial 1a 1,000 h 21,00 0,04
A0150000 Manobre 1,000 h 18,00 0,04
B055U024 Emulsió bitum. catiònica al 50% de betum,

tipus C50BF5 IMP
1,200 kg 0,33 0,40

C1702DU0 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 h 30,14 0,06

Total Arrodonit =

0,54Cost Directe

% Cost Indirecte 0,01

0,55

1,000

Pàg.3AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

1.7 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D,inclòs fille
Mescla bituminosa en calent arid granitic AC16 surf B 50/70 D, inclòs  fi l le r, es tes a i  com pactada,
incluit betum.
Inclou p.p. de regularització previa de les zones on el paviment presenta desperfectes i clots.
Es presentara els corresponents assatgos que demani la D.F.

G9H1U512

A0112000 Cap colla 1,000 h 23,00 0,35
A0121000 Oficial 1a 2,000 h 21,00 0,63
A0150000 Manobre 4,000 h 18,00 1,08
B9H1U512 Mescla bituminosa en calent

AC16D,p/trànsit,inclòs filler,se
1,000 t 20,12 20,12

C1501U01 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 h 73,52 4,41
C1709B0U Estenedora p/paviment mescla bitum. 1,000 h 56,88 0,85
C170U035 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 h 64,70 0,97
C170U051 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 h 68,46 1,03
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a

mescles bituminoses
0,048 t 465,97 22,37

Total Arrodonit =

51,81Cost Directe

% Cost Indirecte 0,52

52,33

1,000

1.8 m Pintat faixa contínua/discontinua 10cm,reflectora,màquina
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microes feres  de vidre,
amb màquina autopropulsada

FBA1G110

A0121000 Oficial 1a 0,007 h 21,00 0,15
A0140000 Manobre 0,004 h 18,00 0,07
BBA11000 Pintura reflectora p/senyal. 0,049 kg 4,57 0,23
BBA1M000 Microesferes vidre 0,025 kg 2,21 0,06
C1B02A00 Màquina p/pintar banda vial

autopropulsada
0,004 h 36,00 0,14

Mitjans auxiliars %1,500 0,22 0,00

Total Arrodonit =

0,65Cost Directe

% Cost Indirecte 0,01

0,66

1,000

Pàg.4AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

1.9 m2 Pintat vial símbols i marques pintura dos components
Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

FBA30015

A0140000 Manobre 0,286 h 18,00 5,15
A0121000 Oficial 1a 0,143 h 21,00 3,00

Mitjans auxiliars %1,000 8,15 0,08
B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de

llarga durada
1,200 kg 2,43 2,92

C1B02B00 Màquina p/pintar banda vial accionament
manual

0,143 h 30,00 4,29

Total Arrodonit =

15,44Cost Directe

% Cost Indirecte 0,15

15,59

1,000

1.10 u Desmuntatge,col·locacio p/situar a nova rasant marc,tapa
Desmuntatge,col·locacio a nova rasant marc,tapa pous registrec
collat amb dau de formigó

M9RZU010

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,500 h 21,00 31,50
A0150000 Manobre 1,500 h 18,00 27,00
C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,333 h 15,60 5,19
D0701821 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-

L,sorra ,380kg/m3
0,042 m3 86,36 3,63

Total Arrodonit =

67,32Cost Directe

% Cost Indirecte 0,67

67,99

1,000

1.11 u Desmuntatge/muntatge pilona
Desmuntatge i recuperacio de de pilona existent i posterior instal.lacio collat amb dau de formigó.

M9RZU011

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,400 h 21,00 8,40
A0150000 Manobre 0,400 h 18,00 7,20
C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,200 h 15,60 3,12
D0701821 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-

L,sorra ,380kg/m3
0,042 m3 86,36 3,63

Total Arrodonit =

22,35Cost Directe

% Cost Indirecte 0,22

22,57

1,000

Pàg.5AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 2 : SEGURETAT I SALUT

2.1 u PLA DE SEGURETAT I PROTECCIO
Pla de Seguretat,proteccion, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l 'execució
de les obres.

4.13.01

(Sense

Total Arrodonit =

300,00Cost Directe

% Cost Indirecte 3,00

303,00

1,000

Pàg.6AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Quadre de Preus Descompostos

Capítol 3 : IMPREVISTOS

3.1 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida alçada per imprevistos a justificar.

R00001

(Sense

Total Arrodonit =

1.400,00Cost Directe

% Cost Indirecte 14,00

1.414,00

1,000

Pàg.7AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Amidaments de pressupost
Capítol 1 : PAVIMENTACIO

Quantit Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.1 m  Neteja cunetes
Neteja i formacio de cuneta, sense revestir, inclòs excavació i apaortacio de  m ateria l
sauló,  refinat, i compactat, amb càrrega i  trans port a  l 'abocador de ls  m ateria ls
sobrants.

70,000cunetes 1,00 70,00

70,000Total amidament 1.1 : m

1.2 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondàr
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminos es  o form igó, fins  a una
fondària de 20 cm

50,000previsio 50,00

50,000Total amidament 1.2 : m

1.3 m2 Fresat per cm gruix de mescles bit., amb transport a central
Fresat per cm de gru ix de pavim ent de m es cles  b i tum inos es , inclòs  càrrega
mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a  recicla t de
la mescla, inclosa la neteja de la superfície

175,000crehuement asfaltat 1,00 35,00 1,00 5,00
375,000paret restaurant 1,00 50,00 1,50 5,00

550,000Total amidament 1.3 : m2

1.4 m3 Rebaixa caixa paviment
Excavació de terreny per formacio de caixa, amb mitjans mecànics, càrrega i trans port
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

16,750voltan rocalla 1,00 67,00 0,25
27,750voltant cuneta 1,00 111,00 0,25
5,500lateral rstauan 1,00 22,00 0,25

50,000

50,000Total amidament 1.4 : m3

1.5 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactacio al 98 % p.m.

16,750voltan rocalla 1,00 67,00 0,25
27,750voltant cuneta 1,00 111,00 0,25
5,500lateral rstauan 1,00 22,00 0,25

Pàg.1AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Amidaments de pressupost
Capítol 1 : PAVIMENTACIO

Quantit Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

50,000

50,000Total amidament 1.5 : m3

1.6 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (1,50 kgs/m2)

1.200,000vial asfalt zona cloteig 1,00 1.200,00

1.200,000Total amidament 1.6 : m2

1.7 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D,inclòs fille
Mescla bituminosa en calent arid granitic AC16 surf B 50/70 D, inclòs  fi l le r, es tes a i
compactada, incluit betum.
Inclou p.p. de regularització previa de les zones on el paviment presenta desperfectes
i clots.
Es presentara els corresponents assatgos que demani la D.F.

172,800vial asfalt 1,00 1.200,00 2,40 0,06

172,805Total amidament 1.7 : t

1.8 m Pintat faixa contínua/discontinua 10cm,reflectora,màquina
Pintat sobre paviment d 'una fa ixa contínua de 10 cm , am b p intura re flectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

266,000laterals 1,00 266,00
50,000aparcament 1,00 50,00

316,000Total amidament 1.8 : m

1.9 m2 Pintat vial símbols i marques pintura dos components
Pintat sobre paviment de símbols i marques  via ls  am b p intura re flectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols . Tot
inclòs.

2,000STOP 1,00 2,00

2,000Total amidament 1.9 : m2

Pàg.2AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Amidaments de pressupost
Capítol 1 : PAVIMENTACIO

Quantit Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

1.10 u Desmuntatge,col·locacio p/situar a nova rasant marc,tapa pou
Desmuntatge,col·locacio a nova rasant marc,tapa pous registrec
collat amb dau de formigó

2,0002,00

2,000Total amidament 1.10 : u

1.11 u Desmuntatge/muntatge pilona
Desmuntatge i recuperacio de de pilona existent i posterior instal.lacio collat amb dau
de formigó.

8,0008,00

8,000Total amidament 1.11 : u

Pàg.3AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Amidaments de pressupost
Capítol 2 : SEGURETAT I SALUT

Quantit Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

2.1 u PLA DE SEGURETAT I PROTECCIO
Pla de Seguretat,proteccion, senyalització, abalisament i des viam ents  provis ionals
durant l'execució de les obres.

1,0001,00

1,000Total amidament 2.1 : u

Pàg.4AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Amidaments de pressupost
Capítol 3 : IMPREVISTOS

Quantit Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat

3.1 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida alçada per imprevistos a justificar.

1,0001,00

1,000Total amidament 3.1 :

Pàg.5AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA
(Parking sud)

Pressupost (Valoracions Capítols)

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

Amidament Preu/ut Import

1.1 m  Neteja cunetes 70,000 1,59 111,30

Neteja i formacio de cuneta, sense reves tir , inc lòs  excavac ió i
apaortacio de  material sauló,  refinat, i compactat, amb càr rega i
transport a l'abocador dels materials sobrants.

1.2 m Tall serra disc paviment mescles bitum. o 50,000 3,39 169,50

Tall amb serra de disc de paviment de mesc les  bituminoses  o
formigó, f ins a una fondària de 20 cm

1.3 m2 Fresat per cm gruix de mescles bit., amb 550,000 0,48 264,00

Fresat per cm de gruix de pav iment de mesc les  bituminoses ,
inclòs càrrega mecànica o manual i transpor t dels  mater ials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja
de la superfície

1.4 m3 Rebaixa caixa paviment 50,000 9,11 455,50

Excavac ió de ter reny  per  f ormac io de caixa, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport a l'abocador , aplec  o lloc  d'ús ,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1.5 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i 50,000 17,71 885,50

Base de tot-u artif icial, estesa, humectació i compactac io al 98 %
p.m.

1.6 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus 1.200,000 0,55 660,00

Pàg.1AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA
(Parking sud)

Pressupost (Valoracions Capítols)

Capítol 1 : PAVIMENTACIO

Amidament Preu/ut Import

Reg emprimació amb emulsió catiònica, t ipus  C50BF5 IMP (1,50
kgs/m2)

1.7 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 172,805 52,33 9.042,89

Mescla bituminosa en calent arid granit ic  A C16 sur f  B 50/70 D,
inclòs f iller, estesa i compactada, incluit betum.
Inclou p.p. de regularització previa de les  zones  on el pav iment
presenta desperfectes i clots.
Es presentara els corresponents assatgos que demani la D.F.

1.8 m Pintat faixa contínua/discontinua 316,000 0,66 208,56

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1.9 m2 Pintat vial símbols i marques pintura dos 2,000 15,59 31,18

Pintat sobre paviment de símbols  i marques  v ials  amb pintura
reflectant de dos components blanca i mic roes f eres  de v idre,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

1.10 u Desmuntatge,col·locacio p/situar a nova rasant 2,000 67,99 135,98

Desmuntatge,col·locacio a nova rasant marc,tapa pous registrec
collat amb dau de formigó

1.11 u Desmuntatge/muntatge pilona 8,000 22,57 180,56

Desmuntatge i recuperac io de de pilona ex is tent i pos ter ior
instal.lacio collat amb dau de formigó.

1TOTAL Capítol 12.144,97:

Pàg.2AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA
(Parking sud)

Pressupost (Valoracions Capítols)

Capítol 2 : SEGURETAT I SALUT

Amidament Preu/ut Import

2.1 u PLA DE SEGURETAT I PROTECCIO 1,000 303,00 303,00

Pla de Seguretat,protecc ion, senyalitzac ió, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres.

2TOTAL Capítol 303,00:

Pàg.3AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA
(Parking sud)

Pressupost (Valoracions Capítols)

Capítol 3 : IMPREVISTOS

Amidament Preu/ut Import

3.1 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,000 1.414,00 1.414,00

Partida alçada per imprevistos a justif icar.

3TOTAL Capítol 1.414,00:

Pàg.4AM2



REFORÇ I MILLORA DEL FERM ACCES DEL CASC ANTIC DE "ROMANYA DE LA SELVA"
(Parking sud)

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.144,971 : PAVIMENTACIOCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,002 : SEGURETAT I SALUTCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.414,003 : IMPREVISTOSCapítol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 13.861,97

13,00 % 1.802,06Despeses Generals

6,00 % 831,72Benefici Industrial

16.495,75

21,00 % 3.464,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA: 19.959,86

IVA

Aquest pressupost puja la quantitat de DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Sta. Cristina novembre  2016

Joan Bernabé Pérez
Arquitecte Tècnic Municipal

Pàg.1AM2



MEMORIA VALORADA “ Reforç i millora del  ferm  acces del nucli antic de Romanya de la Selva”

1.10.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT.

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

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ

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

obres de ”Reforç i millora del ferm acces del nucli antic de Romanya de la Selva”,

les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties

professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

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

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals,

facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les

obres de construcció.



MEMORIA VALORADA “ Reforç i millora del  ferm  acces del nucli antic de Romanya de la Selva”

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

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el

present document.

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

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra.

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

d'Incidències pel seguiment del Pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è

del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut

a l'obra.

Abans del començament dels treballs, el contractista presentarà el pla de

Seguretat per la seva aprovació per l’ajuntament, previ informe del coordinador de

Seguretat i Salut.

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

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la

seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment,

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors.

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

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.

11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

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

preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de

l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
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b) 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

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb

objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut

dels treballadors

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels

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

perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors

autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

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

següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,

d'acord  amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la

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

efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la

influència dels factors ambientals en el treball

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

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les

feines

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

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a

les zones de risc greu i específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que

es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball,

l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte

d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels

quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a

l'obra, establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
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considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de

l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

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

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la

postura més adient pel treball que es realitzi.

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

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

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

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

gas...)

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

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés

(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.1 TREBALLS PREVIS

Es procedira a assenyalar i protegit les zones d´actuació

3.3.2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

- Projecció de partícules durant els treballs
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A

més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la

maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran

d'estar homologats segons la normativa vigent.

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

treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les

diferents feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant

a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

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

maquinària

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

tasques de càrrega i descàrrega

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

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

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

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de

partícules

- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització de casc homologat

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament

sorollosos

- Utilització de mandils

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.. El tancament ha

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles en relació amb els vials

exteriors

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

tasques de càrrega i descàrrega

-

3.5 PRIMERS AUXILIS

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

normativa vigent.

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

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben

visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a

urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles

accidentats.
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3.6 NORMATIVA APLICABLE

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo
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- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación
y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
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Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

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

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de

electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

Sta. Cristina d´Aro novembre 2016

Joan Bernabé Pérez
Arquitecte Tècnic Municipal



2.- PLANOLS
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