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MEMÒRIA 

DD DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte  

 

      

Títol: Construcció d’una tanca perimetral als camps de futbol 2 i 3 de la 
zona esportiva 

Objecte de l’encàrrec: Construcció d’una tanca perimetral als camps de futbol 2 i 3 de la 
zona esportiva. 

Situació: Av. de la Zona Esportiva, 08720 Vilafranca del Penedès  

Referència cadastral: 0183627CF9708S0001KF 

 

DD 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès  

CIF P0830600C 

Carrer de la Cort 14 

08720 – Vilafranca del Penedès 

 

Arquitecte Tècnic: Joan Ferrer Amell   

NIF: 52429793M 

Adreça: Av. de Tarragona 119 Bx 1a  

08720 Vilafranca del Penedès     

Telèfon: 649963863 

Email: info@ferreralvarez.com 
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DD 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

Estudi de seguretat i salut: Joan Ferrer Amell - Arquitecte tècnic 

 

 

 

 

 

Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Telèfon: 649963863 

Email: joan@ferrezalvarez.com 

 

 

Joan Ferrer Amell - Arquitecte tècnic                          

Telèfon: 649963863 

Email: joan@ferrezalvarez.com 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte   

Premisses i condicionants del encàrrec.  

L’ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona una zona esportiva on, entre d’altres equipaments, hi ha 

dos camps de futbol. Aquest espai no té un element que permeti la regulació de l’accés. Per qüestions de 

seguretat i de control és demana un tancament perimetral d’aquest espai. 

Preexistències 

El solar de forma poligonal, limita al sud amb l’antic Camí de Sant Martí, a l’oest amb un terreny d’us 

agrícola, igual que al nord-oest, al nord oest limita amb la zona de pràctiques d’autoescola, i al sud-est amb 

la l’Avinguda de la Zona Esportiva. El solar conté dos camps de futbol i uns vestidors alineats en paral·lel a 

l’Avinguda de la Zona Esportiva. A la zona sud, a l’espai comprés entre els camps de futbol i l’Antic Camí de 

Sant Martí hi trobem una zona d’arbrat plantat en alineació amb el l’antic camí de Sant Martí. La 

topografia del solar és gairebé plana, els desnivells més destacables els trobem a les cantonades est i nord 

del camp de futbol de sorra, que limiten amb solars d’us agrícola, on existeixen murs que delimiten el 

camp. 

El solar no disposa de tanques perimetrals, només les que delimiten els espais de joc del camps de futbol. 

Les zones que envolten els camps de futbol a la part nord no estan urbanitzades i estan ocupades per 

vegetació que periòdicament és talla. La zona sud dels camps i dels vestidors, fins a limitar amb l’Avinguda 

de la Zona Esportiva i l’Antic camí de Sant Martí té un paviment de sauló. 

.  

MD 2 Descripció del projecte         

2.1 Descripció general del projecte. 

L’actuació preveu la construcció d’una tanca perimetral al voltant dels camps de futbol 2 i 3 i dels vestidors. 

Aquesta tanca tindrà 4 accessos, un per al manteniment que permetrà l’accés de vehicles situat al costat sud, 

un altre situat al sud dels vestidors amb doble porta, per permetre l’accés del públic als serveis públics dels 

vestidors i un altre situat al costat nord dels vestidors per al públic. També comptarà amb una porta de servei 

situada al nord del camp de gespa artificial per permetre la recuperació ràpida de les pilotes que surtin fora 

l’espai de joc. 

En la documentació gràfica es pot comprovar els punts anteriors especificats per a qualsevol aclariment.  
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MD 2.3 Zona on es fa l’actuació   

L’actuació afecta una franja perimetral a la totalitat del solar, tret de la zona sud o és manté paral·lela al camp de 

sorra i no arriba al límit amb l’Antic Camí de Sant Martí.  

La superfície del solar és d’11.489 m2. L’actuació de la tanca afectarà una franja de 2 m d’amplada i 483 m de 

longitud. No es preveu cap actuació a la via pública.  

 

MD 3 Descripció de les actuacions a realitzar  

  MD 3.1 Moviment de terres 

És netejarà la franja perimetral que ocuparà la tanca i s’anivellarà en els punts que faci falta. Durant la neteja 

és farà una verificació dels recorreguts dels serveis existents d’enllumenat i drenatge dels camps. Un cop 

verificats els traçats dels serveis s’excavarà un a rasa per al fonament d ela tanca de 50 cm de fondària i 40 

d’amplada. Al costat nord oest, un cop construït el mur és reblirà l’espai entre la tanca i el camp de futbol. Al 

costat sud dels vestidors es preveu la demolició de part del paviment de formigó exterior per tal de poder 

executar el fonament de la tanca. La terra sobrant i la runa resultant de l’enderroc i la construcció de la tanca 

és dipositaran a l’abocador autoritzat.  

MD 3.2 Tancaments 

La part inferior de la tanca estarà formada per un mur de bloc de morter de ciment de 20 cm de gruix reblert 

de formigó HA-25. Tindrà 40 cm d’alçària mínima i estarà coronat amb una peça de formigó.  

El mur de bloc s’adaptarà al perfil del terreny i és recolzarà sobre un fonament de 40x40 cm de formigó HA-

25/P/10/I armat amb un cèrcol de 4 barres de 12 mm de diàmetre i amb ´estreps de diàmetre 8 a 30 cm. 

També hi haurà un armat de 10 mm de diàmetre que connectarà el fonament i el bloc cada 40 cm. 

Prèviament al muntatge de l’armat s’estendrà una capa de neteja de 10 cm de formigó. 

MD 3.3  Serralleria 

La part superior de la tanca estarà formada per un tancament electrosoldada de 1,5 metres d'alçada en malla 

300x50x5 mm, amb 3 plecs per donar rigidesa al conjunt i plastificada en color verd RAL 

6005 fixada als pilars metàl·lics amb grapes i fixada mitjançant pilars metàl·lics de 1500 mm + 350 mm per 

encastament, fabricats en tub de 60x60 mm de color verd RAL 6005. Aquest pilars s’encastaran al mur de 

formigó amb perforacions de 350 mm i posteriorment és rebliran amb morter de reparació.  

Les portes seran de les mateixes característiques que la tanca i inclouran passador amb topall antiobertura, 

pany de cop i clau i pom i seran totes de dos fulles, a excepció de la porta de servei que serà d’una fulla i el 

sistema de tancament serà per cadenat. 
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MN. Normativa aplicable 
 
 

 Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción, RD 1630/1992 modificat pel RD 

1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación D 462/1971 (BOE: 

24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 

24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 

09/03/1971) 

 Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas , RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica , Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

 Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, Decret 176/2009 (DOGC 5506, 

16.11.2009). En vigor des de 17.11.09  

 CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia , RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).   

 CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 

(BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 

seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).    

 NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación, RD 997/2002, de 27 de 

setembre (BOE: 11/10/02) 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural , RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

 Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries , RD 2060/2008 (BOE: 

05/02/2009)  

 RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves 

correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica, RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, 

distàncies línies elèctriques 

 Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09, RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 

19.03.2008. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

 Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç, Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques, 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. RD 1630/1992, de 29 de 

desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 

110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  

de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. 

Deroga els Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, RD 1627/1997, 24 d’octubre 

(BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010. 

 Ley de prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95) 

 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, Ley 54/2003, de 12 de diciembre 

(BOE:13/12/03). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo en materias de trabajos temporales en altura, RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, RD 485/1997, de 14 

d’abril (BOE: 23/04/97) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 

24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de 

mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 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) 

 Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, RD 1109/2007. 

Modificació per RD 337/2010. 

 REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 74, 

28/03/2006) i modificacions posteriors.  Article 11. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI). 11.4 

Exigència bàsica SI 4: Instal·lació de protecció contra incendis.  Article 12. Exigències bàsiques de seguretat 

d’utilització i accessibilitat (SUA). 12.3 Exigència bàsica SUA 3: Seguretat en front al risc d’empresonament. 12.4 

Exigència bàsica SUA 4: Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada. 12.8 Exigència bàsica SUA 8: 

Seguretat en front al risc causat per l’acció del llamp.  Article 13. Exigències bàsiques de salubritat (HS). 13.4 

Exigència bàsica HS 4: Subministrament d’aigua. 13.5 Exigència bàsica HS 5: Evacuació d’aigües.  Article 15. 

Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE). 15.3 Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació. 15.4 Exigència bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.  Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de 

Treball (BOE núm. 64 i 65, 16/03/1971).I modificacions posteriors.  Llei 31/1995, de 8 novembre de la Direcció de 

l’Estat (BOE núm. 269, 10/11/1995). Modificada Llei 50/1998, de 30-12, de mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social (BOE núm. 313. 31-12-1998).  Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial 

Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997).  Modificat per: 

Reial Decret 2177/2004, 12-11-2004 (BOE núm. 274. 13-11-2004)  S’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la 



Projecte Tècnic Construcció tanca camps de futbol 2 i 3 de la zona esportiva Juny 2021                   

Presidència (BOE núm. 256, 25/10/1997).  Modificat pel Reial Decret 2177/2004 i el Reial Decret 604/2006.  

Modificació del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i 

del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció. Reial Decret 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm. 127, 29/05/2006)  Disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  Reial Decret 1215/1997, 

de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 07/08/1997).  Reial Decret 2177/2004, de 

2004.11.12, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18-07-1997, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 

temporals en altura  Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que modifica 

el RD 1215/1997, en matèria de treballs temporals en altura.  Reial Decret 614/2001 de 08-06 sobre disposicions 

mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front al risc elèctric.  Reial Decret 286/2006 

de 27-03 sobre protecció de la salut y la seguretat dels treballadors contra el riscs derivat de l’exposició al soroll. 

( BOE núm 60, 11/03/2006)  Reial Decret 206/2006 de 10-03-2006 sobre protecció dels treballadors front als risc 

derivats de l’exposició al soroll durant la feina.  Reial Decret 773/1997 de 30-05-1997 sobre disposicions mínimes 

de seguritat i salut relatives a la utilització por els treballadors d’equips de protecció individual (EPIs).  Reial 

Decret 286/2006 de 10-03 sobre protecció de la salut i la seguritat dels treballadors contra los riscs relacionats 

amb l’exposició al soroll. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC 

BT).  Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE núm. 224, 18/09/2002). 

 Normes tecnològiques de l’Edificació NTE-IEP i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posades a terra VDE i 

de posada a terra en cimentacions VDEW. 

 Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 129, 31/05/199). Es 

dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE. 

 Llei General de Telecomunicacions. Llei 11/1998 de 24 d’abril (BOE núm. 99,  25/04/1998). Llei 32/2003 de 

3 de novembre, deroga part de la Llei 11/1998 (BOE núm. 264, 04/11/2003). La qual és modificada per la Llei 

10/2005 de 14-06-2005.  Reial Decret 863/2008, de 23 de maig, pel que se aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, en lo relatiu al ús del 

domini públic radioelèctric. 

 Ordre de l’Edificació. Llei 38/1999 de 5 de novembre (BOE núm. 266, 06/11/1999). 

 Decret 360/1999, de 27 de febrer, pel que s’aprova el reglament de Registre d’instal·ladors de 

telecomunicacions de Catalunya (DOGC núm. 3047, 31/12/1999).Parcialment anul·lat, per la resolució 

GAP/2967/2007 d'1 d'octubre. 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 298, 14/12/1993) (CI - BOE núm. 109, 07/05/1994). 

 Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa l’annex I i els seus apèndixs.  Ordre 

de 16 d’abril de 1998, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 101, 28/04/1998). 
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II. PRESSUPOST  
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Amidaments 



Projecte Tècnic
Construcció d’una tanca perimetral als camps de futbol 2 i 3

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 I 3
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Lateral camp sorra 90,000 2,000 180,000

2 46,000 2,000 92,000

3 36,000 2,000 72,000

4 86,000 1,500 129,000

TOTAL AMIDAMENT 473,000

2 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

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

1 Laterals vestuaris 2,000 1,500 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

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

1 483,000 0,400 0,500 96,600

TOTAL AMIDAMENT 96,600

4 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics

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

1 Lateral camp de sorra 1,600 90,000 1,400 0,500 100,800

TOTAL AMIDAMENT 100,800

5 P2257-54AQ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

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

1 Lateral camp de sorra 90,000 1,400 0,500 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

6 P2R3-HIO9 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 Neteja 2,000 483,000 0,100 96,600

2 Paviment 1,400 1,200 0,150 0,252

3 Excavació de rasa 1,600 95,000 152,000

4 - A deduïr:

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 - Terraplenat laetral camp sorra -1,600 63,000 -100,800

TOTAL AMIDAMENT 148,052

7 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

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

1 Neteja 2,000 483,000 0,100 96,600

2 Paviment 1,400 1,200 0,150 0,252

3 Excavació de rasa 1,600 95,000 152,000

4 - A deduïr:

5 - Terraplenat laetral camp sorra -1,600 63,000 -100,800

TOTAL AMIDAMENT 148,052

Obra 01 PRESSUPOST TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 I 3
Capítol 02  TANCAMENTS

1 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Fonamentacio 483,000 0,400 193,200

TOTAL AMIDAMENT 193,200

2 P310-D51R kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Armat (4d12/e D8c30) 483,000 3,960 1.912,680

2 Conector (d10c60) 483,000 0,720 347,760

TOTAL AMIDAMENT 2.260,440

3 P312-D4YA m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

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

1 Fonament 483,000 0,400 0,400 77,280

TOTAL AMIDAMENT 77,280

4 P6181-4VMT m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, gris de cara
vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

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

1 Tanca 483,000 0,400 193,200

2 73,000 0,700 51,100

3 14,000 0,400 5,600

4 12,000 0,200 2,400

5 74,000 0,200 14,800

6 28,000 0,200 5,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

7 72,000 0,200 14,400

8 A deduir:

9 - Portes -2,000 2,700 0,500 -2,700

TOTAL AMIDAMENT 284,400

5 P4E2-DWXU m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, col·locat manualment

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

1 Tanca 0,400 483,000 0,200 0,400 15,456

2 0,400 73,000 0,200 0,700 4,088

3 0,400 14,000 0,200 0,400 0,448

4 0,400 12,000 0,200 0,200 0,192

5 0,400 74,000 0,200 0,200 1,184

6 0,400 28,000 0,200 0,200 0,448

7 0,400 72,000 0,200 0,200 1,152

8 A deduir:

9 - Portes -2,000 2,700 0,500 -2,700

TOTAL AMIDAMENT 20,268

6 P8J2-C54L m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de color
estàndard i llisa rectificada, col·locada amb morter ciment 1:8

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

1 Tanca 483,000 483,000

2 A deduir:

3 - Portes -2,000 2,700 0,500 -2,700

TOTAL AMIDAMENT 480,300

Obra 01 PRESSUPOST TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 I 3
Capítol 03  SERRALLERIA

1 P6A3-FTV1 m Subministrament i col.locació de tancament amb malla electrosoldada plegada de 1,5 metres d'alçada.
Tancament composat per malla electrosoldada de 1,5 metres d'alçada en malla 300x50x5 mm, amb 3 plecs per
donar rigidesa al conjunt i plastificcadaen color verd RAL 6005. Fixada mitjançant pilars metàl·lics de 1500 mm
+ 350 mm per encastament, fabricats en tub de 60x60 mm de color verd RAL 6005, encastats a obra 350 mm
aproximadament sobre bloc de formigó. Inclou grapes per fixació de les malles.

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

1 483,000 483,000

2 A deduir:

3 - Portes -2,000 2,700 0,500 -2,700

TOTAL AMIDAMENT 480,300

2 P6A2-4TV1 u Porta de dues fulles batents de 2,7x2,1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

1 Pas vehicles 1,000 1,000

2 Pas espectadors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P6A2-4TV2 u Porta d'una fulla batent de 1x2,1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm
Indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P6A2-4TV3 u Porta de dues fulles batents de 2,25x2,1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada.

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

1 Pas serveis públics 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 I 3
Capítol 04  VARIS

1 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

1 Retirada de moreres del parking 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J060A7CQ PA Partida alçada a justificar en concepte de les proves de control de qualitat que siguin necessaries per certificar
la bona execució de les partides a realitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P221E-AWX1 u Execució de cala per a la localitzaciço de serveis, amb mitjans manuals i mecànics, fins a 1 m de profunditat,
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.

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

1 Localització de serveis 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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Projecte Tècnic
Construcció d’una tanca perimetral als camps de futbol 2 i 3

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 i 3

Capítol 01 Moviment de terres

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

0,63 473,000 297,99

2 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

14,29 1,200 17,15

3 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 5)

9,98 96,600 964,07

4 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P -
1)

2,46 100,800 247,97

5 P2257-54AQ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90 % del PM (P - 7)

6,21 63,000 391,23

6 P2R3-HIO9 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)

4,17 148,052 617,38

7 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 10)

1,60 148,052 236,88

TOTAL Capítol 01.01 2.772,67

Obra 01 Pressupost TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 i 3

Capítol 02 Tancaments

1 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 13)

11,73 193,200 2.266,24

2 P310-D51R kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)

1,28 2.260,440 2.893,36

3 P312-D4YA m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 12)

84,66 77,280 6.542,52

4 P6181-4VMT m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, gris de cara vista, amb components
hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10 (P - 15)

33,77 284,400 9.604,19

5 P4E2-DWXU m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment (P - 14)

132,86 20,268 2.692,81

6 P8J2-C54L m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm
d'amplària, de secció plana, de color estàndard i llisa rectificada,
col·locada amb morter ciment 1:8 (P - 20)

22,86 480,300 10.979,66

TOTAL Capítol 01.02 34.978,78

Obra 01 Pressupost TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 i 3

Capítol 03 Serralleria

1 P6A3-FTV1 m Subministrament i col.locació de tancament amb malla electrosoldada
plegada de 1,5 metres d'alçada. Tancament composat per malla

39,41 480,300 18.928,62

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

electrosoldada de 1,5 metres d'alçada en malla 300x50x5 mm, amb 3
plecs per donar rigidesa al conjunt i plastificcadaen color verd RAL
6005. Fixada mitjançant pilars metàl·lics de 1500 mm + 350 mm per
encastament, fabricats en tub de 60x60 mm de color verd RAL 6005,
encastats a obra 350 mm aproximadament sobre bloc de formigó.
Inclou grapes per fixació de les malles. (P - 19)

2 P6A2-4TV1 u Porta de dues fulles batents de 2,7x2,1 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada. (P - 16)

784,19 2,000 1.568,38

3 P6A2-4TV2 u Porta d'una fulla batent de 1x2,1 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm Indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 17)

290,60 1,000 290,60

4 P6A2-4TV3 u Porta de dues fulles batents de 2,25x2,1 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada. (P - 18)

673,13 2,000 1.346,26

TOTAL Capítol 01.03 22.133,86

Obra 01 Pressupost TANCA PERIMETRAL CAMPS 2 i 3

Capítol 04 Varis

1 P21R0-92GP u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 4)

106,12 2,000 212,24

2 J060A7CQ PA Partida alçada a justificar en concepte de les proves de control de
qualitat que siguin necessaries per certificar la bona execució de les
partides a realitzar. (P - 2)

690,00 1,000 690,00

3 P221E-AWX1 u Execució de cala per a la localitzaciço de serveis, amb mitjans
manuals i mecànics, fins a 1 m de profunditat, realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora. (P - 6)

35,36 10,000 353,60

TOTAL Capítol 01.04 1.255,84

EUR
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Resum del Pressupost 

 

 

Valoració de l’execució de l’obra projectada per capítols. 

    
 1. Moviment de terres            2.772,67   

 2. Tancaments         34.978,78   
 3. Serralleria         22.133,86      
 4. Varis           1.255,84  
    
 PEM Total Pressupost d’Execució Material       61.141,15   
    

 Despeses Generals (13%) 7.948,35  
 Benefici Industrial (6%) 3.668,47  
    
 Seguretat i Salut  672,55  
    

 TOTAL PEC 73.430,52   
 IVA (21%) 15.420,41  

 
TOTAL PEC + IVA 21%     88.850,93     

 

Total Preu Execució Material :  Vuitanta-vuit mil vuit-cents cinquanta euros i noranta-tres cèntims.    

 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès , juny 2021 

 

 

        Joan Ferrer Amell, Arquitecte Tècnic 
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III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 

DG IN  Índex de la documentació gràfica 

DG U IMPLANTACIÓ 

Situació i Emplaçament  
01.Situació E. 1:2000 i Emplaçament 1:1000.  

DG A DEFINICIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

Planta general, alçats i seccions 
02. Traçat de la tanca 
03. Detalls  
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IV. DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE  
 

DC. 01     Fotografies de la zona d’actuació 

DC. 02    Estudi de gestió de residus 

DC. 03  Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

 



 

DC. 01     Fotografies de la zona d’actuació 

  



DC. 01     Fotografies de la zona d’actuació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F01 Sud del camp 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F02 Límit amb el camp veí del camp 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F03 Sud del camp 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F04 Sud camp 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F05 Sud dels vestuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F06 Paviment accés banys públics 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F07 Nord dels vestidors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F08 Vista límit camp 3 i zona de pràctiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F09 Vista nord entre els dos camps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Nord del camp 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització fotografies 

 

 



DC. 02    Estudi de gestió de residus 

  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

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

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 203,70 97,00

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

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

totals d'excavació 203,70 t 97,00 m3

SI -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,630 0,082 0,630

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

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

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

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,63 t 0,7544 0,63 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 24,8895 0,0896 25,9574

obra de fàbrica 170102 0,0150 10,6165 0,0407 11,7949
formigó 170101 0,0320 10,5673 0,0261 7,5493

petris 170107 0,0020 2,2778 0,0118 3,4196
guixos 170802 0,0039 1,1380 0,0097 2,8169
altres 0,0010 0,2898 0,0013 0,3767

   embalatges 0,0380 1,2366 0,0285 8,2680

fustes 170201 0,0285 0,3498 0,0045 1,3041
plàstics 170203 0,0061 0,4579 0,0104 2,9994

paper i cartró 170904 0,0030 0,2405 0,0119 3,4428
metalls 170407 0,0004 0,1884 0,0018 0,5216

totals de construcció 26,13 t 34,23 m3

- altres

-
-
-

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

( F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
"

)

-

Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

Avinguda de la Zona Esportiva
Comarca : Alt Penedès

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

Vilafranca del Penedès

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

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

és residu:

Memòria Valorada Construcció tanca camps de futbol 2 i 3 de la zona esportiva

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

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

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 116,4
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 116,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 10,57
Maons, teules i ceràmics 40 10,62
Metalls 2 0,19
Fusta 1 0,35
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,24
Paper i cartró 0,50 0,24
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

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

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

0,00 0,00
67,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

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

49,40

0,00
0,00

0,00

49,40

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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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

67,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

6.-

4.-

gestió dins obra

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

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

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

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

5.-

5.-
6.-

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

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

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

Terres per a l'abocador



si

si

si

tipus de residu
Runes de la Construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

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

 RESIDU Volum

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

Terres 49,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 10,19 -

Maons i ceràmics 15,92 -

Petris barrejats 5,47 82,01

Metalls 0,70 10,56

Fusta 1,76 26,41

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 4,05 60,74

Paper i cartró 4,65 69,72

Guixos i no especials 4,31 64,67

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

47,05 314,10
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

m3

euros

-

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

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

2068,11 247,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

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

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

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

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

40,77

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 96,45

3,52 -

79,62 63,69

23,24 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

313,38 482,27 549,50

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 854,36
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- 8,80 -

- -

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

1.659,25

- 21,56

-

191,08

-27,34

122,30 50,96

0,00

20,25 -

445,05

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

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

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE GESTORA DE RUNES DE LA C

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

PEDRERA OLÈRDOLA 08734 OLÈRDOLA E-657.99



unitats -

unitats -

unitats 3

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

-
-

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

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

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

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

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

la Propietat.

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 103,74 T
T 26,76 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 18,93 T 11 euros

Tones

euros208,23Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

203,70

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

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

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 208,23

18,9

***Dipòsit mínim 150€

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

" 
)

26,76Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



DC. 03 Estudi de Seguretat i Salut 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DC. 02 Estudi de Seguretat i Salut 
Projecte Tècnic Construcció tanca camps de futbol 2 i 3 de la zona esportiva 
Situació: Avinguda de la Zona Esportiva 
Localitat: 08720 Vilafranca del Penedès 
Data: juny 2021 
Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 

Construcció tanca camps de futbol 2 i 3 de la zona esportiva 
Emplaçament: 
Avinguda de la Zona Esportiva 
Superfície construïda: 966 m2  
Promotor: 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Arquitecte autor del Projecte: 
Joan Ferrer Amell 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Joan Ferrer Amell 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
 
S’actuarà a al perímetre dels camps de futbol 2 i 3 d ela zona esportiva. L’actuació és fa fora del vial i les úniques 
interferències amb el transit rodat i de vianants serà en el moment del subministrament de materials i la 
retirada de terres. 
La intensitat de circulació de trànsit rodat en aquesta zona és baixa i puntualment en horaris d’activitats 
esportives augmenta, però aquestes no acostumen a ser en horari laboral. 

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

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 de manteniment posteriors.  

Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. 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-ho 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 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
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 en 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 i les condicions 

del 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 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 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  

 

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 i 
formació 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. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 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 de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, 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 altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 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  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 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  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 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)  
 Altres  

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)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, 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.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

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  
 Limitar 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  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament 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  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 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 homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

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 o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  

 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 duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  



 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives 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 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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) i les seves modificacions 

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: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

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) 

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

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 



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 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

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                 
(BOE 23/04/1997) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

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

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

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

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

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

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

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

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

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

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

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) 

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

 

RD 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))  



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 METALICOS 

 

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

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(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 

 

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

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

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

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(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 

 

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

 

 
  

 
Vilafranca del Penedès , juny 2021 

 
 
 
 
 

        Joan Ferrer Amell, Arquitecte Tècnic 
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