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1   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1 OBJECTE  I EMPLAÇAMENT 
 
L’objecte d’aquesta memòria valorada és la descripció de les obres necessàries i dels equips de 
contenidors soterrats, que es volen instal·lar en el municipi. 
Aquests es pretenen ubicar en el carrer de Mar i en el carrer Moragas i Barret de Pineda de Mar.  
 
1.2  PROMOTOR 
 
El Promotor és l’Ajuntament de Pineda de Mar 
 
 
1.3  REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
La redactora de la memòria valorada és na Susanna Carrión Campillo, arquitecta tècnica 
municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar amb número de col·legiada  9970. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  MEMÒRIA TÈCNICA: 
 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
 
Aquesta memòria estableix les obres necessàries i les característiques dels equips de 
contenidors soterrats, que es volen instal·lar en el municipi, , n’avaluen el seu cost i estableix les 
etapes de la seva execució amb el grau de detall suficient per permetre la seva execució. 
 

ENDERROCS 
 
Es procedirà a l’enderroc del paviment existent, inclòs de la base de formigó de 10 cm de gruix, 
així com a l’enderroc del paviment de calçada de mescla bituminosa, previ tall amb disc de 
diamant.  
Es procedirà a l’excavació i construcció del forat mitjançant plaques prefabricades de formigó. 
Retirada de tots els elements d’urbanització existents que siguin necessaris per a la correcte 
execució de l’obra. 
Les terres i runes sobrants es portaran a un monodipòsit de terres i runes autoritzat. 
 
 

PAVIMETS 
 

El paviment d’acabat serà del mateix tipus al existent, mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de granulometria densa per a capa de trànsit, 
panot de color gris de 20 x 20 x 4 cm, i llambordins de formigó de formigó de forma rectangular 
de 10 x 20 cm i 10 cm de gruix, del mateix tipus a l'existent, Romana Llisa de Breinco.  
La col·locació de la caixa del contenidor es realitzarà tenint en compte el espessament del 
paviment. 
Es procedirà també a la col·locació de rigola blanca de formigó, de 20x20x8cm. I de gual 
remuntable de formigó, peça de 57x40x10cm, T3, de la casa Ica o similar, i gual de pedra 
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 100 x 20 x 30 cm, del mateix tipus que l'existent. 
 

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS 
 
El sistema de soterrament és el d’accionament hidràulic, que utilitza contenidors estàndard de 
R.S.U., i que es governa des del mateix camió d’escombraries. Les avantatges que ofereix 
aquest sistema envers el sistema tradicional de recollida són les següents: 
 
– Amaga els contenidors que actualment es troben a la superfície. 
– Utilitza els mateixos contenidors que s’utilitzen actualment per fer la recollida 

d’escombraries. Aquests són contenidors de 1.000 litres, de polietilé d’alta densitat. 
– Evitar l’abandonament de bosses fora dels contenidors. 
– Elimina les males olors produïdes pels residus. 
– Recuperació de l’entorn. 
 
El sistema escollit permet allotjar sota la superfície del terra contenidors, d’escombraries de 
1.000 litres de tapa plana, que actualment es troben a nivell de superfície. 



Tot el sistema ha de quedar tancat mitjançant una tapa metàl·lica amb juntes de goma al voltant, 
de manera que quedi estanc a l’aigua i sense olors. 
La tapa de la superfície dels sistema ha de ser regulable en alçada, per poder-la adaptar a les 
diferents pendents dels carrers on es vagin a ubicar els contenidors. Sobre la tapa aniran les 
boques. Hi haurà una boca per cadascun dels contenidors.  
El sistema és d’accionament hidràulic pels moviments de baixada i pujada de la plataforma on hi 
ha els contenidors. 
El fluxe hidràulic es subministrarà mitjançant el camió de recollida, els quals ja es troben 
modificats ja que l’Ajuntament ja disposa d’equips d’aquestes característiques. La mànega es 
connectarà mitjançant un endoll ràpid, que es trobarà en una de les bústies. 
El sistema hidràulic ha de tenir un sistema de seguretat, el qual es bloquegi en cas de que hi 
hagi pèrdua de flux hidràulic. 
L’equip pel soterrament de R.S.U. estarà format per dos plataformes. La plataforma superior 
quedarà a nivell de terra i suportarà les bústies. La plataforma soterrada incorporarà els 
contenidors habituals amb una capacitat de 1.000 litres o de 1.100 litres. 
El sistema permet que el ciutadà quan dipositi les bosses d’escombraries en les bústies que es 
troben ubicades en la superfície, caiguin en l’interior dels contenidors corresponents, fins que 
són retirats i buidats pel camió de recollida. 
Per realitzar l’operació d’elevar l’equip i buidar els contenidors, el camió utilitzarà una connexió 
hidràulica accionada mitjançant polsadors. La plataforma s’elevarà en 10 segons i deixarà els 
contenidors a ras de la superfície per ser retirats i procedir a fer els seu buidat. 
L’equip ha de ser de construcció forta, realitzada totalment amb perfilaria i xapa d’acer. 
Les bústies hauran de ser de xapa polida de 3mm de gruix, i la boca haurà de ser de xapa inox 
AISI-316 d’1.5mm acabat polit i mànec d’alumini. 
La tapa superior haurà de tenir un marc construït amb un perfil estructural de qualitat ST-42 i 
solidari al sistema de obertura, capa negra de 3mm. qualitat ST-37 i angles de qualitat ST-42. 
El sistema hidràulic estarà format per una mànega hidràulica inox AISI-316 de diàmetre 15x1.5 i 
racors d’alta pressió d’acer al carboni. 
Les bústies seran tres de color verd (ral. 6005) i una de color marro (ral.8024 ). I amb tres 
plaques indicatives de brossa i una placa indicativa d'orgànica. 
 
Els acabats seran els següents: 
 
Les bústies estaran acabades amb pintura en pols de poliéster en dos components i secat al 
forn de polimertzació a 200ºC. 
L’estructura estarà pintada d’imprigmació i acabat de recubriment Epoxi, alumini amb alt 
contingut de sòlida i assecat a l’aire. 
 
 
INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIP 
 
Per dur a terme la instal·lació dels equips es necessari practicar un forat per allotjar-los. 
(adreçar-se als plànols adjunts de l’obra civil corresponents a cadascun dels emplaçaments). 
En el fons de forat, primerament, s’haurà de fer una solera de formigó anivellada per 
l’assentament de l’equip. 
Efectuades les operacions prèvies es procedirà a la ubicació de l’equip, dipositant-lo en el forat, 
anivellant-lo i alineant-lo amb la superfície del terra. En aquesta mateixa operació es procedirà a 
anivellar la tapa per la seva adaptació a la pendent del carrer. 



És molt important el tema d’higiene de l’equip. Per aquesta raó la tapa de tancament de l’equip 
haurà de tenir perimetralment una junta de goma per aconseguir l’estanquitat a l’aigua i als mals 
olors. 
Un altre punt important és el de la seguretat peatonal. A nivell dels usuaris les bústies hauran 
d’estar dissenyades de manera que sigui impossible la introducció de qualsevol element que 
excedeixi de les dimensions de la boca de la bústia. La bústia normalment es trobarà tancada, i 
únicament s’obrirà pel mateix usuari en el mateix moment de dipositar la bossa. Una vegada 
col·locada la bossa en la boca, es deixa lliure i automàticament es tanca deixant caure la bossa 
en l’interior del contenidor. 
Durant l’operació d’elevació, buidat i baixada de l’equip, en cap moment hi ha d’haver perill per 
les persones ja que sempre tot el volum del forat estarà ocupat pels contenidors. 
La tapa de l’equip ha de ser de construcció forta i ha d’estar calculada per suportar el pes d’un 
vehicle sobre la seva superfície sense que l’estructura presenti cap tipus de deformació. 
L’accionament de l’equip s’efectuarà des del camió de recollida mitjançant un polsadors, situats 
de tal manera que l’operari disposi de la màxima visibilitat per a controlar que tota la operació de 
maniobra, efectuï amb la màxima seguretat. 
La tapa haurà de disposar d’uns punts per a la col·locació d’anelles, perquè en cas extrem pugui 
ser aixecada mitjançant una grua. 
 
 
 
 

2.2 TERMINI D’EXECUCIÓ  
 

L’execució de la totalitat de les obres del projecte es preveu en una única fase de DOS (2) 
mesos comptabilitzats a partir de l’acta de replanteig, llevat d’indicació en contra en el Plec de 
Clàusules Particulars Administratives. Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte les 
unitats d’obra per dur a terme, el rendiment dels elements introduïts per la construcció de l’obra i 
els possibles imprevistos per causes vàries que es poguessin presentar. 



 
3. PRESSUPOST 
 
 
 
3.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
El Pressupost d’execució material de l’obra és de  
 
 
Pressupost d’execució material =  41.564,49 € 
 
 
 
3.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ( IVA inclòs ) 
 
El Pressupost d’execució per contracte de l’obra és de CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS  
 
 
 
Pressupost d’execució per contracte =  59.848,71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pineda de Mar , a  15 de setembre  de 2016 
 
 
Susana Carrión Campillo 
Arquitecta tècnica municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

PRESSUPOST Data: 15/09/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST

Capítol 01 C/ DE MAR- COMTAL

1 41697741 u Cala d'inspecció amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou
reposició dels elements enderrocats (P - 1)

157,32 1,000 157,32

2 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 37)

4,38 7,000 30,66

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 6)

7,53 1,000 7,53

4 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

13,75 57,575 791,66

5 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 10)

6,32 33,312 210,53

6 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

2,04 24,500 49,98

7 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 8)

8,14 0,858 6,98

8 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 12)

9,87 32,461 320,39

9 F2RA7LP0 m3 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) (P - 15)

5,35 32,461 173,67

10 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 13)

9,98 1,158 11,56

11 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

23,54 1,158 27,26

12 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 26)

87,86 2,000 175,72

13 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 28)

2,73 10,000 27,30

14 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 30)

10,99 10,000 109,90

15 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 29)

5,27 10,000 52,70

16 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 27)

34,46 2,000 68,92

17 F9F16104 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment del mateix tipus que l'existent, Romana Llisa de
BREINCO (P - 22)

59,73 20,000 1.194,60

18 F991UB40 m Pletina de planxa d'acer galvanitzat de 200 x 8 mm, amb base de
formigó per encastar en tot el seu perímetre de 20x30 cm.
HM-20/P/10/I. (P - 21)

70,11 10,000 701,10

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

PRESSUPOST Data: 15/09/16 Pàg.: 2

19 F981PG9F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 100 x 20 x 30 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1
peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no
estructural, del mateix tipus que l'existent. (P - 20)

318,55 2,000 637,10

20 F981AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 100 x 20 x 30 cm, col·locades amb
morter sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, del mateix tipus que l'existent. (P -
19)

73,24 5,000 366,20

21 FQA25083 u Subministrament i instal.lació d'un equip destinat al soterrament de
quatre contenidors, tot el sistema tancat mitjançant tapa metàl.lica amb
juntes de goma, estanca i regulable en alçada, amb marc de perfil
estructural de qualitat ST-42 i solidari amb el sistema d'obertura, capa
negra de 3 mm de gruix St-37 i angles St-42. Sistema d'accionament
hidràulic format per una mànega hidràulica d'acer inoxidable AISI-316
de diametre 15 x 1,5 i racors d'alta pressió d'acer al carboni, amb
sistema de seguretat. L'equip estarà format per dos plataformes, una
superior que suportarà les bústies i una soterrada que incorporarà els
contenidors habituals. S'inclouen bústies d'abocament de xapa polida
de 3 mm de gruix amb la boca de xapa d'acer inoxidable AISI-316
d'1,5 mm de gruix acabat polit i mànec d'alumini, 3 de color verd
(ral.6005) i una de color marró (ral.8024) Tipus A4 d'EQUINORD o
similar. Inclos módul prefabricat de plaques de formigó preparades per
ensamblatge en obra, amb planxes d'acer galvanitzat per a realitzar el
tancament entre la part superior del prefabricat i el limit inferior del
marc del equip, tipus PREFA4 d'EQUINORD o similar. (P - 31)

14.899,15 1,000 14.899,15

TOTAL Capítol 01.01 20.020,23

Obra 01 PRESSUPOST

Capítol 02 C/ MORAGAS I BARRET- JOAN MARAGALL

1 41697741 u Cala d'inspecció amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou
reposició dels elements enderrocats (P - 1)

157,32 1,000 157,32

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 4)

4,70 14,500 68,15

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 3)

4,07 26,250 106,84

4 F2193J05 m Demolició de rigola de peces de morter de ciment, sobre formigó, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

4,70 7,000 32,90

5 F21QQCON u Retirada i posterior reposició de contenidor. (P - 7) 16,48 1,000 16,48

6 F21QQA01 u Retirada, acopi i posterior reposició de pilona.  (P - 5) 7,53 1,000 7,53

7 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

13,75 57,575 791,66

8 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 10)

6,32 33,312 210,53

9 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

2,04 24,500 49,98

10 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 12)

9,87 31,603 311,92

11 F2RA7LP0 m3 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) (P - 15)

5,35 31,603 169,08

12 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,98 3,625 36,18

EUR
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(P - 13)

13 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

23,54 3,625 85,33

14 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 17)

91,90 0,438 40,25

15 F97548EE m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 18)

24,04 7,000 168,28

16 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

84,73 2,127 180,22

17 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 23)

57,31 6,300 361,05

18 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 24)

0,70 26,250 18,38

19 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 25)

0,65 26,250 17,06

20 FQA25083 u Subministrament i instal.lació d'un equip destinat al soterrament de
quatre contenidors, tot el sistema tancat mitjançant tapa metàl.lica amb
juntes de goma, estanca i regulable en alçada, amb marc de perfil
estructural de qualitat ST-42 i solidari amb el sistema d'obertura, capa
negra de 3 mm de gruix St-37 i angles St-42. Sistema d'accionament
hidràulic format per una mànega hidràulica d'acer inoxidable AISI-316
de diametre 15 x 1,5 i racors d'alta pressió d'acer al carboni, amb
sistema de seguretat. L'equip estarà format per dos plataformes, una
superior que suportarà les bústies i una soterrada que incorporarà els
contenidors habituals. S'inclouen bústies d'abocament de xapa polida
de 3 mm de gruix amb la boca de xapa d'acer inoxidable AISI-316
d'1,5 mm de gruix acabat polit i mànec d'alumini, 3 de color verd
(ral.6005) i una de color marró (ral.8024) Tipus A4 d'EQUINORD o
similar. Inclos módul prefabricat de plaques de formigó preparades per
ensamblatge en obra, amb planxes d'acer galvanitzat per a realitzar el
tancament entre la part superior del prefabricat i el limit inferior del
marc del equip, tipus PREFA4 d'EQUINORD o similar. (P - 31)

14.899,15 1,000 14.899,15

21 KQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 38)

200,91 4,000 803,64

TOTAL Capítol 01.02 18.531,93

Obra 01 PRESSUPOST

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona
exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

106,99 12,000 1.283,88

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

64,21 12,000 770,52

3 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 34) 24,00 18,000 432,00

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

7,15 18,000 128,70

5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 36)

132,41 3,000 397,23

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

PRESSUPOST Data: 15/09/16 Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.04 3.012,33

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:15/09/16 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 C/ DE MAR- COMTAL 20.020,23
Capítol 01.02 C/ MORAGAS I BARRET- JOAN MARAGALL 18.531,93
Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT 3.012,33

01 PRESSUPOSTObra 41.564,49

41.564,49

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 PRESSUPOST 41.564,49
41.564,49

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

41.564,49PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.403,3813 % Despeses Generals SOBRE 41.564,49....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 41.564,49....................................................................................................................................2.493,87

Subtotal 49.461,74

21 % IVA SOBRE 49.461,74.................................................................................................................................... 10.386,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 59.848,71€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )

Pineda de Mar, setembre 2016

Susana Carrión Campillo

Arquitecta tècnica Municipal
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MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

AMIDAMENTS Data: 15/09/16 Pàg.: 1

Obra 01  PRESSUPOST
Capítol 01  C/ DE MAR- COMTAL

1 41697741 u Cala d'inspecció amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 3,500 2,350 57,575

TOTAL AMIDAMENT 57,575

5 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,350 2,350 7,000 22,208

2 1,350 2,350 3,500 11,104

TOTAL AMIDAMENT 33,312

6 F227L00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 3,500 24,500

TOTAL AMIDAMENT 24,500

7 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

AMIDAMENTS Data: 15/09/16 Pàg.: 2

1 7,000 0,350 0,350 0,858

TOTAL AMIDAMENT 0,858

8 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 3,500 2,350 57,575

2 7,000 0,350 0,350 0,858

3 1,350 2,350 7,000 -1 -22,208

4 1,350 2,350 3,500 -1 -11,104

5

6 esponjament 20% 7,340 7,340

TOTAL AMIDAMENT 32,461

9 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 3,500 2,350 57,575

2 7,000 0,350 0,350 0,858

3 1,350 2,350 7,000 -1,000 -22,208

4 1,350 2,350 3,500 -1,000 -11,104

5

6 esponjament 20% 7,340 7,340

TOTAL AMIDAMENT 32,461

10 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 0,350 0,350 0,858

4 esponjament 35% 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,158

11 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 0,350 0,350 0,858

4 esponjament 35% 0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,158

12 FDK2U355 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

AMIDAMENTS Data: 15/09/16 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 F9F16104 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment del mateix tipus que l'existent, Romana Llisa de BREINCO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18 F991UB40 m Pletina de planxa d'acer galvanitzat de 200 x 8 mm, amb base de formigó per encastar en tot el seu perímetre de
20x30 cm. HM-20/P/10/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 F981PG9F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 100 x 20 x 30 cm, amb la cantonada en
forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural, del mateix
tipus que l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER  A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS EN DIFERENTS UBICACIONS DEL MUNICIP

AMIDAMENTS Data: 15/09/16 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 F981AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 100 x 20 x
30 cm, col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió, del mateix tipus que l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 FQA25083 u Subministrament i instal.lació d'un equip destinat al soterrament de quatre contenidors, tot el sistema tancat
mitjançant tapa metàl.lica amb juntes de goma, estanca i regulable en alçada, amb marc de perfil estructural de
qualitat ST-42 i solidari amb el sistema d'obertura, capa negra de 3 mm de gruix St-37 i angles St-42. Sistema
d'accionament hidràulic format per una mànega hidràulica d'acer inoxidable AISI-316 de diametre 15 x 1,5 i
racors d'alta pressió d'acer al carboni, amb sistema de seguretat. L'equip estarà format per dos plataformes, una
superior que suportarà les bústies i una soterrada que incorporarà els contenidors habituals. S'inclouen bústies
d'abocament de xapa polida de 3 mm de gruix amb la boca de xapa d'acer inoxidable AISI-316 d'1,5 mm de
gruix acabat polit i mànec d'alumini, 3 de color verd (ral.6005) i una de color marró (ral.8024) Tipus A4
d'EQUINORD o similar. Inclos módul prefabricat de plaques de formigó preparades per ensamblatge en obra,
amb planxes d'acer galvanitzat per a realitzar el tancament entre la part superior del prefabricat i el limit inferior
del marc del equip, tipus PREFA4 d'EQUINORD o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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6. ANEXOS  
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Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v2.xls
1 de 2

Identificació de l'Obra:
Adreça: Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Tipus d'intervenció:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

Avaluació i característiques dels residus Classifica ció, vies de valorització, tractament i disposició del rebuig.

Densitat(real)
CER CLA VAL 0

no si Tn/m3

Grava i sorra compacta x 64,00 76,65 128,00 2,00 170504 IN V71-V84 T11-T12-T15

Grava i sorra solta 0,00 0,00 1,70 - - - -

Argiles 0,00 0,00 2,10 - - - -

REBLIMENTS

Terra vegetal 0,00 0,00 1,70 - - - -

Terraplè 0,00 0,00 1,70 - - - -

Pedraplè 0,00 0,00 1,80 - - - -

ALTRES
Llots

De perforació 0,00 0,00 - - - -

De drenatge 0,00 0,00 - - - -

Altres 0,00 0,00 - - - -

NOTA I: 

NOTA II: 

RESIDUS D'ENDERROCS On es farà la gestió dels residus

Enderroc en rehabilitació i reforma
Obra Abocador CER CLA VAL TDR

sup a enderrocar (m2) no si

Formigó - - - 0,00 170101 IN V71 T11-T15

Maons, teules i Material ceràmic - - - 0,00 IN V71 T11-T15

- - x 4,77 8,12 11,29 170904 NE V71 T15

Guix - - - 0,00 170802 NE - T12

Metalls - - - 0,00 170407 NE V41 T12-T21

Fusta - - - 0,00 170201 NE V15 T12-T21

Vidre - - - 0,00 170202 IN V14 T11

Plàstic - - - 0,00 170203 NE V12 T12-T21

On es farà la gestió dels residus

Obra Abocador CER CLA VAL TDR
sup construïda (m2) no si

Formigó - - 0,00 170101 IN V71 T11-T15

Material ceràmic - - 0,00 170103 IN V71 T11-T15

- - 0,00 170904 NE V71 T15

Guix - - 0,00 170802 NE - T12

Metalls - - 0,00 170407 NE V41 T12-T21

Fusta - - 0,00 170201 NE V15 T12-T21

Vidre - - 0,00 170202 IN V14 T11

Plàstic - - 0,00 170203 NE V12 T12-T21

Paper i cartró - - 0,00 150501 NE V11 T12-T21

- - 0,00 150110 ES - T13

NOTA : 

NOTA II : 

S'han detectat 
terres 

contaminades Volum de 
terres(real)      

      m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)       

    Tn

TERRENYS 
NATURALS

NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE SER 
REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.

LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE 
INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Avaluació i característiques dels 
residus

Classificació, vies de valorització, tractament i 
disposició del rebuig.

Inst. 
Tractament

Volum real    
m3

Volum 
aparent    m3

Pes         
               

 Tn

170102 
170103

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Avaluació i característiques 
dels residus

Classificació, vies de valorització, tractament i 
disposició del rebuig.

Inst. 
Tractament

Volum real    
m3

Pes                
         Tn

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS 
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)

LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE ES 
PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS 
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN. 



Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v2.xls
2 de 2

Identificació de l'Obra:
Adreça: Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Tipus d'intervenció:

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L' OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'EXCAV ACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real m3 Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament 35,00% €/m3 Total Total Km €/km

Grava i sorra compacta 86,40 0,00 0,00
Grava i sorra solta 0,00 0,00 0,00
Argiles 0,00 0,00 0,00

REBLIMENTS
Terra vegetal 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Pedraplè 0,00 0,00 0,00

ALTRES
Llots

De perforació 0,00 0,00 0,00
De drenatge 0,00 0,00 0,00

Altres 0,00 0,00 0,00

VALORACIÓ TOTAL: 0,00 0,00 0,00

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'ENDER ROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del  projecte)

Tipologia de Residus
Volum real m3 Operacions de destria i recollida selec tiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador 6

Esponjament 35,00% Obra Inst. Tractament €/m3 Total Total Km €/km

Formigó 0,00 - - 0,00 -

Material ceràmic 0,00 - - 0,00 -

6,44
- -

0,00 0,00

Guix 0,00 - - 0,00 -

Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km

Metalls 0,00 - - 0,00 -

Fusta 0,00 - - 0,00 -

Vidre 0,00 - - 0,00 -

Plàstic 0,00 - - 0,00 -

Paper i cartró 0,00 - - 0,00 -

0,00
- -

0,00 -

VALORACIÓ TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Residus d'excavació 1.408,00 Total fiança

128,00 Tn 11 €/Tn 1.408,00 €

                     Residus de construcció i d'end errocs 124,18 Total fiança

11,29 Tn 11 €/Tn 150,00 €

Classificació del resid V14 Reciclatge de vidre V51 Recuperació, reutilització i
IN  Inert V15 Reciclatge i reutilització de fustes regeneració d’envasos
NE No especial V21 Regeneració de dissolvents V52 Recuperació de pneumàtics
ES Especial V22 Regeneració d’olis minerals V53 Recuperació de medicaments

V23 Recuperació d’hidrocarburs V54 Reciclatge de tòners
Tractament i disposició del rebuig V24 Reciclatge de substàncies V55 Reciclatge i recuperació de

T11 Deposició de residus inerts orgàniques que no s’utilitzen com vehicles fora d’ús
T12 Deposició de residus no especials a dissolvents V61 Utilització com a combustible
T13 Deposició de residus especials V31 Recuperació de teixits i òrgans V71 Utilització en la construcció
T14 Deposició de residus en monoabocador animals V72 Utilització en bases asfàltiques
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes V32 Recuperació de carnasses V73 Utilització en la fabricació de
T21 Incineració de residus no halogenats i serratges ciment
T22 Incineració de residus halogenats V33 Recuperació de productes V81 Utilització en profit de l’agricultura
T23 Incineració de residus sanitaris alimentaris V82 Utilització en explotacions
T24 Tractament per evaporació V41 Reciclatge i recuperació de ramaderes
T31 Tractament fisicoquímic i biològic metalls o compostos metàl·lics V83 Compostatge
T32 Tractament específic V43 Regeneració d’àcids o bases V84 Utilització per a rebliment de
T33 Estabilització V44 Recuperació de bateries, piles, terrenys (restauració d’activitats
T34 Esterilització acumuladors extractives)
T35 Oxidació humida V45 Recuperació de cables V91 Utilització com a càrrega en altres

V46 Recuperació de productes processos
Vies de valorització fotogràfics

V11 Reciclatge de paper i cartó V47 Regeneració de productes que
V12 Reciclatge de plàstics serveixen per captar contaminants
V13 Reciclatge de tèxtils V48 Recuperació de catalitzadors

TERRENYS 
NATURALS

Transport 
(unidad/m3)

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS                       
                               DECRET 89/2010

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS                       
                               DECRET 89/2010
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1. DADES DE L’OBRA

1.1 Tipus d’obra
Instal·lació de contenidors soterrats 

1.2 Emplaçament
Carrer de Mar cantonada Carrer Comtal, i carrer Moragas i Barret cantonada carrer
Joan Maragall.

1.3 Superficie construïda
29,70 m2

1.4 Promotor
El Promotor és l’Ajuntament de Pineda de Mar

1.5 Arquitecte autor del Projecte d’execució
La redactora de la  memoria  valorada és na Susana Carrión Campillo,  Arquitecta
tècnica  Municipal  de  Pineda  de  Mar  amb  número  de  col·legiada   9970  i   DNI
46056437H . 

1.6 Tècnic redactor de l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut
La redactora de l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut és na Susana Carrión Campillo,
Arquitecte tècnica Municipal de Pineda de Mar amb número de col·legiat  9970 i  DNI
46056437H.

2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT

2.1 Topografia
L’obra es realitza a nivell de la rasant del carrer.

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

2.3 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn
Habitatges plurimamiliars i unifamiliars entre mitgeres

2.4 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Afecta a la xarxa del'enllumenta públic.  

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
El carrer de Mar te un vial de 3 m. I el carrer Moragas i Barret te un vial de 7m.



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 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  haurà  de  posar-se  en  coneixement  de  la  Inspecció  de  Treball  i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.



Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è del reial  decret,  els contractistes i
sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adecuada
de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del reial decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat iSalut 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,  sotscontractistes  i
representants dels treballadors.

Les responsibilitats 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. 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
recollits en l’art. 15è de la “Leu 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
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’enmagatzematge 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, sotscontractistes 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 i
de producció, per tal de reduir el treball monóton 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 adecuada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic

4 L’efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveura  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  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 possible repercusions 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...).

3.3.1 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
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Caiguda de la càrrega transportada
- 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)



3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Generació excesiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de particules durant els treballs
- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d’elements  provisionals  d’accés

(escales, plataformes)
- Contactes amb materials agresius
- 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

3.3.4 MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Generació excesiva 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
- Desprendiment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caigudes de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5 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 agresius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós



- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caigudes de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes electrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’enmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.6 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 agresius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes electrics 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’enmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)
- Riscos derivats de l’accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7 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 agresius
- 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’enmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.8 COBERTA
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d’elements  provisionals  d’accés

(escales, plataformes)
- Contactes amb materials agresius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d’encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caiguda de pals o antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’enmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.9 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 agresius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’enmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.10 ESTRUCTURA
- 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 obertutres de pous morts
- Contactes electrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS(Annex II del R.D. 1627/1997)
1 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

2 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

3 Treballs  amb exposició a radiacions ionitzants  pels  quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió
6 Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin

moviments de terres subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit
9 Treballs que impliquin l’ús d’explosius
10 Treballs  que  requereixin  muntar  o  desmuntar  elements  prefabricats

pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran 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
- Els elements de les instal.lacions han d’estar amb les seves proteccions

aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinaria 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’emisió de pols en gran quantitat
- Comprovació  de  l’adecuació  de  les solucions  d’execució  a  l’estat  real

dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació  d’apuntalaments,  condicions  d’estrebades  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 xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar 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

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
- 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 obligatoria

- 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

 



3.4.3 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
vianats. 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’adecuació  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)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material específicat 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.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

Veure annex



ANNEX:  RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
   ( en negreta les que afecten directament a la Construcció)

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 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 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 664/97 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
gentes biológicos durante el trabajo

- RD 665/97 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 773/97 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 1215/97 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 ceràmica
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
Correció 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 vias 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)
Instrucción técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

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

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

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

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

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para
distintos 

medios de protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no  

metálicos
- R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:01/09/75)  N.R.  MT-2:  protectores
auditivos
- R.  de 28  de  julio  de 1975 (BOE:02/09/75)  N.R.  MT-3:  pantallas  para
soldadores



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

electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:04/09/75)  N.R.  MT-5:  Calzado  de
seguridad  

Contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:05/09/75)  N.R.  MT-6:  Banquetas
aislantes de 

maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:06/09/75)  N.R.  MT-7:  Equipos  de
protección  

personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:06/09/75)  N.R.  MT-8:  Equipos  de
protección  

personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

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

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

personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

Pineda de Mar, 15 de setembre de 2016

Susana Carrión Campillo
Arquitecta tècnica Municipal


