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1. MEMÒRIA 
 

1. Antecedents 
 
La xarxa viària del terme municipal de Figueres pateix molt desgast per l'important pas de vehicles, la qual cosa significa que 
requereix de manteniment i reparació constant, sobre tot a les parts de paviment asfàltic. 
 
 
2. Objecte de la memòria valorada. Àmbit d´actuació 
 
Aquest document proposa intervencions destinades al manteniment i la millora del paviment d'asfalt en diferents punts de l'espai 
públic de la ciutat de Figueres. 
La intervenció sobre la calçada representarà, gairebé en tots els casos, l'operació de fresat del paviment existent, la reparació de 
l'enfonsament, la repavimentació amb aplicació de reg d'emprimació i subministrament i estesa i compactació de capa d'aglomerat 
asfàltic en calent. 
 
La memòria valorada preveu l´actuació en un àmbit total d'uns 1.066 m2 de paviment asfàltic, conformat per 3 actuacions. 
Concretament, les següents: 
 

1-Cantonada Carrer Caserna amb Carrer Núria 
2-Carrer Doctor Pasteur 
3-Carrer Hortes 

 
 
 
3.  Descripció de les obres 
 
Les obres consistiran en: 
 
- fresat de tascó lateral per encaix lateral de paviment d'aglomerat asfàltic 
- reposició de flonjall 
- subministrament, estesa i anivellació de capa de 5 cm d'aglomerat asfáltic en calent 
 
Tot destinat al manteniment de trams de calçada de vialitat rodada existents. 
 

 

 
4.  Serveis existents i xarxes afectades. 
 
En tots els casos, l'afectació a serveis existents serà mínima o nul�la. En tot cas, sempre es demanarà informació a les empreses 
possiblement afectades. 
 
 
 
5. Compliment de la normativa d´accessibilitat vigent. 
 
La proposta compleix tots els requeriments de les normatives d´accessibilitat vigents. 
 
 
 
6. Gestió de residus 
 
La memòria valorada incorpora en els seus annexes un Estudi de Gestió de Residus d´acord amb la normativa vigent. 
Com el Promotor de les obres és el propi Ajuntament estarà exempt del pagament de la fiança. En tot cas, l'empresa adjudicatària 
haurà de responsabilitzar-se i tenir contemplada la recollida, càrrega i transport a abocador de les runes resultants. 
Tot i així, l´Ajuntament exigirà a l´empresa adjudicatària que aporti, juntament amb la documentació necessària per rebre l´obra, el 
certificat del gestor de residus autoritzat per l´Agència Catalana de Residus, conforme els residus s´han gestionat correctament. 
 
 
 
7. Termini d´execució i termini de garantia 
 
El termini d´execució de les obres previst és d'unes 2 setmanes. 



 
El termini de garantia es fixa en (1) un any, a partir de la data de signatura de l´Acta de Recepció per part de la DT. 
 
 
 
8.  Import del pressupost i repercussió per m2 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquesta memòria valorada és 
de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET euros AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS ( 48.367,63 €) IVA inclòs. 
 
 
Les dades característiques de l’actuació previstes es concreten en el següent quadre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9. Sistema d´adjudicació de l´obra. Classificació del contractista.  
 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament. 
 
L’adjudicació es farà d’acord amb el text de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
D’acord amb les normes per a la classificació de contractistes d’obres, segons el RD1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigent d’acord amb el que preveu la disposició 
transitòria de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre: 
 
No cal exigir classsificació del contractista ja que l´import de les obres és inferior a 500.000 euros. 
 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
 
 
 
10.  Equip redactor 
 
Aquesta memòria valorada ha estat elaborada pels serveis tècnics de l’ajuntament de Figueres amb la intervenció de les següents 
persones d’acord amb les seves especialitats. 
 
 
Figueres, a 7 de març de 2019 
 
 
 
 
 
Isidre Joher Sala, arquitecte tècnic 
 
 
 
 

Superfície àmbit 1.066 m²

PEC 48.368 €
Repercussió 45,38 €/m²

Desmuntatges, enderrocs i moviment de 
terres 20%
Pavimentació 79%
Seguretat i salut 1%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANNEXOS 

 
2.1. Estudi de gestió de residus 
 

 



versió 5.0

Tipus d'obra: MANTENIMENT I MILLORA ASFALT

Situació: Carrers Dr Pasteur, Caserna i Hortes

Promotor: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Isidre Joher Sala

Data: 11 març de 2019

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

arquitecte tècnic :



1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal�lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal�lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 0,000 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 107,000 1,70 129,007 1,41 181,900

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 129,007 181,900
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 129,007 181,900

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl�liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

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

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 2130

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 170503*) Inert 0,2500 532,500 0,3000 639,000 0,4200 894,600

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 319,500 0,2500 532,500 0,1950 415,350

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,213 0,0002 0,426 0,0005 1,065
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,213 0,0002 0,426 0,0005 1,065
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0,0008 1,704 0,0016 3,408 0,0040 8,520

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 639,000 894,600

NE-barreja (170904) 535,908 423,870

NE-metall (170407) 0,426 1,065

NE-Plàstic (170203) 0,426 1,065

Especial (150110) 0,000 0,000

TOTAL 1175,760 1320,600

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl�liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

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

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 639,000 894,600 129,007 181,900

0,000 0,000 639,000 894,600 129,007 181,900

NE-barreja 170904 0,000 0,000 535,908 423,870
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,426 1,065
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,426 1,065
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 536,760 426,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1175,760 1320,600 129,007 181,900

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1175,760 1320,600 129,007 181,900

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 768,007 1076,500

768,007 1076,500

NE-barreja 170904 535,908 423,870
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,426 1,065
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,426 1,065
NE-cartró 150101 0,000 0,000

536,760 426,000

1304,767 1502,500

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

1304,767 1502,500Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 1,065 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 1,065 Si
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,000
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 639,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 129,007
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 768,007 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Observacions

Observacions

Observacions

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció:

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal�lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL�LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

m3 1.305,00 0,20 261,00

261,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 1502,500 T

Total dipòsit (*) = 16.527,50 €

11 març de 2019

Isidre Joher Sala
arquitecte tècnic 

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol�licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de l'obra 
Obra:  
Manteniment i Millora del paviment d'asfalt 
 
Emplaçament: 
Carrers Dr Pasteur, Caserna i Hortes 
 
Àmbit d´actuació: 2130 m2 
 
Promotor:  
Ajuntament de Figueres (17600 Girona) 
 
Redactor de la Memòria Valorada i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Isidre Joher Sala, arquitecte tècnic 
 



1. Introducció:  
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà 
de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en 
el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 
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). 
 
 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal�lacions i dispositius necessaris per 
a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 
de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 
fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i 
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 



- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
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 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 
tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.01. Mitjans i maquinària  
- 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 
 
3.02. Treballs previs 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.03.Enderrocs 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 



- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.04. Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.05. Fonaments 
-- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.06. Estructura 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
3.07. Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 



- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.08. Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.09. Instal�lacions 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col�lectives en front de 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 pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
5.01. Mesures de protecció col�lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 



- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal�lacions existents 
- Els elements de les Instal�lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col�locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col�locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal�lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col�locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
5.02. Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 
 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 
6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Normativa aplicable 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

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

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

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

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el 
RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 (BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 24/05/97) 

 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS  

a) R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

b) O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                         O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

c) Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

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)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO 

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

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 14/06/77)                      
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA 
OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

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

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

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

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 



CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. 
MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 02/09/75): N.R. 
MT-3:          modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 03/09/75): N.R. 
MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 04/09/75): N.R. 
MT-5           modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 05/09/75): N.R. 
MT-6           modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 06/09/75): N.R. 
MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 08/09/75): N.R. 
MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 09/09/75): 
N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 10/09/75): N.R. 
MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I FACULTATIVES 
 

1. Definició i àmbit d’aplicació del Plec. 

2. Materials, dispositius o obres i les seves característiques. 

3. Execució, control i materials. 

4. Amidament, valoració i abonament. 

5. Prescripcions facultatives. 

6. Recepció de les obres i termini de garantia. 

7. Prescripcions complementàries. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I FACULTATIVES 
 
1.-Definició i àmbit d’aplicació del Plec. 
 
1.1.-Objecte d’aquest Plec 
Aquest Plec té per objecte fixar les condicions tècniques generals i facultatives que regiran per a la realització de les obres 

que es defineixen en el present document. 

Les condicions econòmico-administratives es fixaran a part del present Plec de Condicions. 

 
1.2.-Normativa aplicable 
Serà d’aplicació tota la normativa vigent que afecti les obres i materials que s’hi utilitzin. 

 
1.3.-Obligacions del contractista 
L’empresa constructora actuarà de patró legal de les obres i acceptarà les responsabilitats corresponents. 

Serà responsable dels danys a altri ja siguin organismes públics o privats, que es puguin produir com a conseqüència de 

l’obra. 

El constructor assumirà així mateix totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball i 

disposicions posteriors i en general qualsevol normativa al respecte en el moment de realitzar les obres. 

Aniran a càrrec del constructor les despeses de vigilància, amidaments, proves, apreciacions, liquidacions i neteja de les 

obres en finalitzar aquestes, així com el mitjans auxiliars que calguin per a l’execució d’aquestes. 

 
1.4.-Subcontractació 
L’empresa constructora no podrà subcontractar cap part de l’obra sense prèvia autorització de la Direcció Tècnica (DT). 

Podent subrogar les responsabilitats a que hi hagi dret. 

 
1.5.-Interpretació de Memòria Valorada 
La interpretació de Memòria Valorada correspon a la DT, que serà qui resolgui qualsevol dubte que pugui haver-hi sobre 

aquest. 

No es podrà introduir cap canvi o modificació de les prescripcions de la Memòria Valorada sense el vist-i-plau de la DT. 

En cas de contradiccions entre els diferents documents de la Memòria Valorada o omissions prevaldran els plànols de detall 

sobre els generals i en quan a les especificacions de Memòria Valorada només que constin parcialment en algun o alguns 

dels documents, s’interpretarà que la part d’obra afectada s’haurà d’executar com si figurés en la totalitat dels documents 

de la Memòria Valorada. 

 
1.6.-Direcció Tècnica de les obres 
La Direcció Tècnica de les obres anirà a càrrec del tècnic dessignat per el Promotor. 
 
 
2.-Materials, dispositius o obres i les seves característiques. 
 
2.1.-Característiques dels materials 
Els diferents materials que intervinguin en l’execució de les obres queden definits en la Memòria Valorada, seran de primera 

qualitat i abans de ser col�locats a l’obra hauran de ser sotmesos a l’aprovació de la DT, la qual sota el seu criteri els podrà 

rebutjar. 

S’usaran de les característiques i dimensions indicades en el document i només es podran substituir per altres si així ho 

estima convenient la DT. 

 
2.2.-Característiques dels dispositius o instal�lacions 
Els diferents dispositius emprats en l’execució de les obres així com les instal�lacions efectuades hauran de ser realitzades 

tal com s’indica en el present document, o segons les ordres escrites o verbals formulades per la DT. 

 

 
3.-Execució, control i materials. 
 
3.1.-Disposicions tècniques a tenir present 
L’empresa constructora resta obligada a tenir present totes les disposicions oficials de compliment obligatori que afectin 

directament l’obra. També les que substitueixin, modifiquin o complementin les anteriors disposicions, sempre i quan siguin 

vigents amb anterioritat a la data contractual. 

 
3.2.-Ordre d’execució  
S’iniciarà l’execució quan s’hagi fet l’acta de replanteig i un cop donades les ordres per part de la DT, que serà qui determini 

l’ordre dels treballs. 



L’empresa constructora queda obligada a tot el que es disposi dobre aquest particular. Serà l’única responsable de la 

correcta execució material, havent de disposar i usar els mitjans humans i materials necessaris, que en cas de dubte sobre 

la seva idoneïtat poden ser rebutjats per la DT. 

 
3.3.-Replanteig 
Anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per a fer-lo. 

 
3.4.-Personal especialitzat i qualificat 
Si els treballs exigeixen la seva realització per personal especialitzat o qualificat, la DT podrà sol�licitar del constructor la 

presentació dels documents necessaris que acreditin l’adequada titulació del seu personal. 

 
3.5.-Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà de reclamació 

econòmica per part del contractista, que programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes. 

 
3.6.-Control de les obres 
La DT podrà ordenar la realització de proves o assaigs de totes aquelles partides o treballs d’obra que cregui adients a fi 

d’assegurar la qualitat de l’obra, sense que el contractista pugui reclamar cap compensació econòmica per a la realització 

d’aquestes proves si no sobrepassen l’1% del pressupost de contracte. 

El laboratori encarregat del control d’obra, farà tots els assaigs i proves que calguin, prèvia sol�licitud de la DT. Els resultats 

seran comunicats simultàniament a la DT i a l’empresa constructora. 

En cas de resultats negatius, la comunicació s’avançarà telefònicament, per tal de poder prendre les mesures necessàries 

amb urgència. 

Acabada cada partida o treball, s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la DT, per a la qual cosa el contractista ho haurà de 

posar en coneixement d’aquesta. 

No es podrà començar una partida d’obra sobre una altra realitzada anteriorment si aquesta no ha estat prèviament 

aprovada per la DT. 

El contractista està obligat a desmuntar i a tornar a fer, al seu càrrec, totes aquelles obres o partides que, a criteri de la DT, 

estiguin mal executades. 

 

 
4.-Amidament, valoració i abonament. 
 
4.1.-Amidament de les obres 
Seran fets per la DT, conjuntament amb el contractista, que aportarà els mitjans necessaris per fer els esmentats 

amidaments, que seran la base dels abonaments. 

 
4.2.-Abonament de les obres executades 
Es farà en funció de les acceptacions o de les certificacions signades per la DT, ons es farà una relació valorada del que 

s’ha efectuat, d’acord amb els preus establerts. 

 
4.3.-Treballs defectuosos 
Quan la DT adverteixi vicis o desperfectes en els treballs executats o en els materials emprats, ja sigui durant l´execució de 

les obres o abans de la rececpció definitiva, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d´acord amb allò contractat, a càrrec de la constructora. 

 

 
5.-Prescripcions facultatives. 
 
5.1.-Encarregat de les obres 
L’encarregat del contractista es considera sota les ordres de la DT, sempre que se’l requereixi per al millor compliment de la 

seva missió. 

 
5.2.-Recusació de personal 
El contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a judici de la DT, no compleixi les seves obligacions en 

la forma adequada. 

 

 
6.-Recepció de les obres i termini de garantia. 
 
6.1.-Recepció provisional 



Una vegada acabades les obres, es sotmetran a la inspecció de la DT. En cas de no haver-hi anomalies o defectes, es 

podrà signar un acta de recepció de l’obra. 

Si es detecten anomalies, es donarà un termini d’uns quinze dies al contractista per resoldre-les, passat el qual es tornarà a 

fer inspecció de les obres i, si s’escau, es signarà l’acta. 

Si passat el termini, el contractista no ho hagués complert, es podrà declarar resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
6.2.-Termini de garantia 
Serà d’un any a comptar des de la recepció de l’obra. 

Durant aquest termini de garantia, el contractista serà el responsable de la correcció de les anomalies o defectes amagats 

com a conseqüència de la incorrecta execució de l’obra o de materials no adequats, que hauran de ser arranjats a càrrec 

seu. 

 

 
7.-Prescripcions complementàries. 
 
Quasevol cas no previst en aquest Plec i en els seus articles es resoldrà d’acords amb el que mani la legislació vigent sobre 

la matèria objecte d’aquest document. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA 

 
Amidaments i Pressupost 
Resum del pressupost 



PRESSUPOST

Fresat i neteja

UNITAT DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

ml
Fresat de tascó lateral de fins a 4 cm per encaix lateral de paviment
d'aglomerat asfàltic. Inclou neteja de la superfície amb raspalls
mecànics. Inclou càrrega i transport del material fresat a abocador
incloent taxa d'abocament

3,69                    2.130,00             7.859,70             
m2 Fresat de flonjall de 8 cm de gruix . Neteja mecànica i manual. Càrrega i

transport de restes d'obra a abocador, incloent pagament de taxa
d'abocador controlat 4,25                    765,76                3.254,48             

11.114,18           

pavimentació

UNITAT DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

m2
Reposició d'asfalt en flonjall, aplicant reg d'imprimació ECR-1 amb una
dotació d'1kg/m2 i subministrament, estesa i compactació d'una capa de
12 cm d'aglomerat asfàltic en calent tipus AC22 amb betum B50/70

18,00                  765,76                13.783,68           
m2 Subministrament, estesa i anivellació de capa de 5 cm d'aglomerat

asfàltic en calent tipus AC16 amb betum B50/70. Inclou aplicació prèvia
del reg d'imprimació ECR-1 amb una dotació d'1 kg/m2 13,80                  1.065,76             14.707,49           

28.491,17           

MEM. VALORADAMANTENIMENT i MILLORA de PAVIMENTS d'ASFALT - Carrers Dr PASTEUR, CASERNA-
NÚRIA i HORTES

total capítol

total capítol



seguretat i salut  laboral

UNITAT DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

ut Equips de protecció col�lectiva i individual 115,90                1,00                    115,90                

ut
Senyalització provisional de l'obra, seguint instruccions de l'Àrea d
Mobilitat de Guàrdia Urbana

21,00                  12,00                  252,00                

367,90                

39.973,25    

RESUM DE PRESSUPOST

Enderrocs, moviment de terres 11.114,18    

Pavimentació 28.491,17    

Seguretat i salut  laboral 367,90         

PEM - Pressupost Execució Material 39.973,25    
21,00% IVA 8.394,38      

total PEC: pressupost d´execució per contracte 48.367,63    

Figueres, 7 de març de 2019

Isidre Joher Sala - arquitecte tècnic municipal

Cap de Secció de Manteniment, Obres i Serveis

Aquest pressupost d´execució per contracte puja a la quantitat de: QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
SEIXANTA-SET euros AMB SEIXANTA-TRES cèntims.

total capítol

total PEM:  pressupost d´execució material



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLÀNOLS 

 

1 SITUACIÓ DE LES ACTUACIONS      1/10000 
2 CR DR PASTEUR        1/500      
3 CR CASERNA        1/500 
4 CR HORTES         1/500 










